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  سـأطل
  !!الحربني العامليتني

  )والسالم.. والحرب.. األرض(

 معارك الحربني وأهم املدن والواليات التى شهدتها..  

 نوعيات وأهم األسلحة املستخدمة يف الحربني..  

 عسكريني يف الحربنيالقادة ال و..أهم الشخصيات  السياسة..  

 نوعيات وصور األسلحة املستخدمة يف الحربني.. 

* * *  

  عصام عبد الفتاح
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  رشكة الرشيف ماس للنرش والتوزيع

  !!أطلس الحربني العامليتني

  )والسالم.. والحرب.. األرض(

  عصام عبد الفتاح: إعداد
  

  نرش أي جزء مـن هـذا الكتـاب أو اختـزان مادتـه بطريقـةمحفوظة لرشكة الرشيف ماس للنرش والتوزيع، وال يجوزحقوق النرش 

االسرتجاع أو نقله عىل أي نحو أو بأية طريقة سواء كانت الكرتونية أو ميكانيكية أو خـالف ذلـك إال مبوافقـة النـارش عـىل 
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2013/1540 

978-977-5053-05-3 

 

 2015األوىل الطبعة 

 

رشكة الرشيف ماس للنرش والتوزيع: النارش  

  القاهرة– الدور الثالث – ش محمد فريد 165
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  املقدمة

ٌنقاط كثرية متثل أوجه ومعامل .. ًيختلف متاما عن عامل ما بعدهام.. لعامليتني األوىل والثانيةالشك أن عامل ما قبل الحربني ا

وكيف تأكل النار كل .. ٍففي جوالت ومعارك الحربني عرف اإلنسان ألول مرة يف تاريخه معنى كلمة دمار شامل.. االختالف

كل ذلك عندما ابتعد اإلنسان .. ٍوالحيوان يف وقت واحد.. انكيف بال متييز تحصد أرواح اإلنس.. ما بناه اإلنسان من حضارة

ٍعن ما عرفه مسبقا من حروب محدودة األطراف ًكام عرف اإلنسان أيضا للمرة .. ودخل عامل التكتالت العسكرية الدولية.. ً

فهناك .. دمرييةًواستعمل ألول مرة أسلحة من نوعيات مختلفة كلها ت.. األوىل مجاالت البعد عن األسلحة التقليدية

  .والذرية يف جولتها الثانية..  يف جولتها األوىلالكيميائية

وبالطبع كلام زاد عدد .. وهو عدد الجنود الذين اشرتكوا يف املعارك والذين قدروا مبئات املاليني.. ثم كان هناك األهم

  .ما بني ضحايا ومصابني.. واملدنيني..  الحربان عن سقوط املاليني من العسكرافأسفرت.. كلام زادت نسبة الضحايا.. الجنود

ُكام سقطت العديد من األرس الحاكمة واملهيمنة عىل العديد من دول العامل والتي يعود بدايات حكم بعضها إىل ما بعد 

  .وبدايات تاريخ العامل الحديث.. لوسطىمرحلة القرون ا

والذي نتج عنه .. ًخاصة بالنسبة لدول املواجهة من املعسكر األورويب.. ًوبناءا عىل ذلك تم تغيري خريطة العامل السياسية

ّري مستقر وإىل توازن غ.. ّكام أدت الحرب إىل تغيريات جذرية يف العامل.. فيام بعد املنافسة بني الدول االستعامرية الكربى

َاختّل بكل توابعه الناجمة عن زلزال تلك الحقبة الحربية التي كانت مبثابة الرحم الذي ولد للبرشية الكثري من توابعها  َ َ

  .ِالعظام

عباءة ملطخة بدماء املاليني من .. ًيرتدي عباءة مختلفة متاما عام ارتداه قبلها.. وهكذا خرج العامل من دوامة الحربني

ٍجنبا إىل جنب مع رقع متشحة بالسواد.. ًعباءة مرصعة بخيوط من بريق القوة الخداع.. وعسكر.. ن مدنينيم.. األبرياء ٍ ً ..

ذلك املصطلح الذي عرفه .. ًمها جميعا خيوط أقرب لنسيج الكفن الحضاري منه ألوهام تكنولوجيا القوة العسكريةُيض

  . اإلنسان ألول مرة من خالل أول حروبه الكونية املدمرة

.. مقدماتهام.. ًومتجاهلني دامئا.. ًمهملني أحيانا ..  فقط عىل الحدثمعتمدينًونخطئ كثريا إذا ما تعاملنا مع الحربني 

ويف .. مبعرثة األركان.. ًتأيت الصورة دامئا مبتورة.. وما بعد الحدث.. فبدون ما قبل.. وما ترتب عليهام فيام بعد من نتائج

وتحليل ما سبقهام من .. ودراسة.. ًوقيمة الحربني العامليتني تتعاظم متاما قيمة رصد. .حالة التعامل مع حدث بأهمية

  .. وما ترتب عليهام من نتائج.. مقدمات

  . فقد كانت مثالً الحرب العاملية األوىل مبثابة الرحم الذي خرجت منه الحرب العاملية الثانية

وسببتا أعظم الخسائر .. أو غري مبارش.. عامل سواء بشكل مبارشكام أن خريطة املواجهة يف الحربني شملت معظم دول ال

  .وال بعد.. ال قبل.. التي مل تسببها حروب أخرى

  .ام الحربنيُوال أفدح من تلك..  أن التاريخ اإلنساين مل يشهد كوارث أعظميوالنتيجة النهائية لكل ذلك ه

  ءهام؟لكن هل انتهت تداعياتهام بعد مرور عرشات السنني عىل انقضا

  ..ال
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  .وجوالت الحربني..  شهدت معاركيواملؤكد أن السبب األسايس يف ذلك هو االتساع الجغرايف غري املسبوق للجبهات الت

.. ِفلم تكتف الحربان بالخريطة األوروبية حيث اندلعت رشاراتهام األوىل كجبهة وحيدة تشهد معارك تلكام الحربني

  ..لكنها امتدت إىل معظم أنحاء العامل

بل تم استدراج العديد من جيوش الدول األخرى .. وحسب جيوش الدول األطراف األساسية يف الحربني.. ومل تشارك فقط

ومن يزحف تحت الغابات .. ًوكان من بني الجيوش من يعرب أنهارا من الطني..  الحربنيٌالتى مل يكن لها ناقة وال جمل يف

ومن ..  املناطق املتجمدةومن يقاىس من شدة الصقيع يف.. ب وحرارة الصحراءومن يعاىن من شدة لهي..  األدغالالكثيفة يف

 األمريكتني وبعض جزر ًومن يحارب بعيدا عن أوروبا يف.. ينتظر دوره فوق أسطح البحار وتحت أمواج املحيطات

  .وأفريقيا.. وآسيا.. األطلنطي

من مختلف الزوايا من حيث األسباب أو .. األوىل والثانيةوهناك آالف املؤلفات والبحوث التى تتناول الحربني العامليتني 

ًوتقريبا بكل .. ًوبالطبع عسكريا.. ًواقتصاديا.. ًواجتامعيا.. ًوسياسيا.. ًتاريخيا.. وعىل كل املستويات.. ّسري األحداث أو النتائج

  .ٌوكنز ال ينضب.. ٌفهى معني.. ألفكارومكان للمزيد من ا.. ٍلكن مازال نسيج الحربني مادة خام صالحة يف كل زمان.. اللغات

 هو األول من نوعه يف املكتبة العربية عىل – عىل حد إدراك واضعه -)1()أطلس الحربني(وهذا املرجع الذى يحمل اسم 

.. كل ما أحاط الحربني الكونيتني من أحداث وتداعيات بالصورة كرثة ما بها من مؤلفات وبحوث مختلفة يتناول يف األساس

ًال نستطيع اعتباره ترجمة للحربني بقدر ما لذلك  ًمحاطا بسياجات .. ُتسجيل مصور لخط سري املعارك ونتائجهاهو ُ

حتى نستطيع يف النهاية أن نصل ملا ميكننا القول أنه .. تاريخية ورسدية رضورية لتتكامل أركان الصورة من كافة زواياها

ٍيشكل مرجعا شبه متكامل للحربني ُ ً ّ ّ ُ .  

ًوجديرا بأن يحمل وصف .. ً جديداًهمنا بعملنا هذا يف إضافة مرجعاَّ عز وجلَّ أن نكون قد أسالـلـهاية نرجو من ويف النه

ٍيف مكتبتنا العربية التى هى يف أشد الحاجة إىل املزيد من تلك النوعية من املراجع املتخصصة يف موضوعات أخرى " ًمهام"

  . مامثلة

  عصام عبد الفتاح

elbtrawy@yahoo.com.  

                                                 
.. وهو اسم علم عـىل أحـد معبـودات تلـك الحضـارة.. لميثولوجيا األمازيجية واألغريقيةيرددها ل) أطلس(التعريف العام ملعنى الكلمة   )1(

.. الرجـل يشـبه هرقـل يف صـورته الدارجـة.. صورته مشهورة ومعروفة للجميع ترسم صورة رجل فتي عمالق وهـو يحمـل قبـة السـامء
 اكتسحوا جبل األوملب ذلك الجبل الـذي يحظـى مبكانـة وهو من بني العاملقة الذين.. وحسب امليثولوجيا اإلغريقية فهو ابن بوسيدون

وجزاء لذلك فقد عاقبه الرب زيوس بأن حكم عليه أن يحمل قبة السامء بنفسه وليس األرض بكاملهـا .. عظيمة يف امليثولوجيا اإلغريقية
ًجزؤه العلوي من الرأس سواء صيفا أو هو كائن شديد العلو بحيث ال يرى ) أطلس(ويف امليثولوجيا األمازيجية .. كام يعتقد البعض خطأ

ُلكن للكلمة معناها اآلخر الذى أصبح هو األكرث شيوعا وهو ما يطلق عىل املجلدات التـى .. ًهذا هو معنى التسمية املبارش نظريا.. شتاء ً
ًا اآلن مبعنـى املرجـع الـذى وأصـبح املسـمى يسـتخدم عامليـ.. وطبيعة الدول الجغرافية.. وتضاريس البلدان.. تتناول الخرائط الجغرافية

.. واقتصادية.. ثم ما يحيط أركان الصورة الجغرافية من سامت تاريخية.. يتناول مالمح وأركان الصورة بكل أبعادها الجغرافية يف األساس
 البحـار أطلـس"و" أطلـس املتـاحف العامليـة"و" أطلـس الرباكـني"فعـرف الغـرب .. أو ظاهرة متعـددة املسـتويات.. ٍوسياسية لحدث ما

 ".أطلس الحربني"وهذا هو املضمون الذى نقصده من وراء تسمية هذا املرجع بــ .. وما إىل آخره".. واملحيطات
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  متهيد

  الحرب يف التاريخ اإلنساين
  ..احتاملية من جيل لجيل.. الحرب ظاهرة حتمية يف حياة الشعوب

  ..ٍفام من شعب إال وذاق مرارتها عىل امتداد التاريح اإلنساين

.. هاأو لحقت ب.. لكن املؤكد أن هناك أجيال سبقتها.. قد تكون هناك أجيال سعيدة الحظ مل تذق تلك املرارة.. نعم
  ..وتجرعت من كأسها

  . وقد تكون الدوافع للحرب مختلفة بني أولئك الذين يأمرون بالحرب وبني الذين ميوتون فيها

يرتتب عليها هزمية أحد املتقاتلني وإعالن االنسحاب أو .. والحرب يف تعريفها املبارش هي نزاع مسلح بني دولتني أو أكرث
أو يرتتب عىل الحرب بعض اتفاقات الهدنة أو الوقف املؤقت للحرب . .الخضوع ملطالب الطرف الغالب يف الحرب

  .وعملياتها العسكرية أو إيقاف كامل لها

  أنواع الحروب
وهي حرب معلنة بني الدول ال .. الحرب التقليدية هي محاولة للحد من قدرات الخصم العسكرية خالل معركة مفتوحة

واألسلحة الكيميائية وال يرى سوى انتشار عسكري محدود لدعم األهداف ُتستخدم فيها األسلحة النووية والبيولوجية 
  :وأنواعها كالتايل.. العسكرية واملناورات التقليدية

 الحرب الدفاعية.  

 الحرب الهجومية.  

 حرب األدغال.  

 حرب الحدود وهو نوع من الحروب الدفاعية محدودة.  

 حرب املدن.  

 حرب الصحراء.  

 مناورة حربية.  

 حرب الخنادق.  

 حروب الجبال.  

 الحرب البحرية أو الحروب املائية التي تتضمن الحروب الساحلية والربمائية والنهرية.  

  الحرب النووية هي الحرب التي تعد فيها األسلحة النووية هي الوسيلة الرئيسية إلرغام الجانب اآلخر عىل
  .لتقليديبدالً من األدوار التكتيكية أو االسرتاتيجية يف الرصاع ا.. االستسالم

 وتتنافس أطرافها من .. الحرب األهلية وفيها تنتمي القوى املتصارعة إىل أمة واحدة أو كيان سيايس قومي متباين
  .أجل السيطرة أو االستقالل عن تلك األمة أو الكيان السيايس

 سكرية أو الحرب غري النظامية هي رصاع بني مجموعتني من السكان تختلف بشكل كبري يف مستويات القدرة الع
وهي يف كثري من األحيان تنتج تكتيكات حرب العصابات التي تستخدم للتغلب عىل الفجوات يف بعض .. حجمها

 .وحجم القوة.. األحيان الواسعة يف مجال التكنولوجيا
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 وقد .. ُوفيها تستخدم املواد الكيميائة بشكل تصنيعي معني يحولها إىل أسلحة وقنابل.. الحرب الكيميائية

وأسفرت عن مقتل .. مت الغازات السامة كسالح كيميايئ ألول مرة بشكل رئييس خالل الحرب العاملية األوىلاستخد

.. وقد سعت مختلف املعاهدات إىل فرض حظر عىل استخدام املزيد منها..  وإصابة عرشات اآلالف91.198

ًوأحيانا  .. عىل نطاق واسع.. ذاذ الفلفلمثل الغاز املسيل للدموع ور.. تستخدم بعض األسلحة الكياموية الغري قاتلة

  .ومن صورها األخرى الحرب البيولوجية.. تؤدي إىل تأثري مميت

 حرب العصابات.  

 الحرب النفسية.  

 حرب األلغام وهي نوع من حروب الحرمان من التضاريس الساكنة.  

 ًالحرب الجوية التي تضم أسلحة الحرب املحمولة جوا عىل متون الطائرات الحربية.  

 مبا يف ذلك الراديو والرادار وحروب الشبكة.. الحرب اإللكرتونية.  

 والتي تحدث بشكل محيل أو دون مستوى الدولة.. الحروب القبلية وحرب العصابات.  

وهي محاولة لتحقيق النرص العسكري من خالل .. تأيت الحرب غري التقليدية.. وعىل العكس من الحرب التقليدية

  .أو الدعم الرسي لجانب واحد من النزاع القائم.. االستسالم.. القبول

  بيئة الحروب

.. وميكن أن تشمل ضمن مجاالت مختلفة أنواع التضاريس.. البيئة يف الحرب لها تأثري كبري عىل أنواع القتال التي تحدث

ًعكس عموما قيود وهذا بدوره يعني أن الجنود يتم تدريبهم عىل القتال يف أنواع معينة من البيئات والتضاريس التي ت

  .التنقل أو العوامل املساعدة للقوات

  عىل املدنيني

ًفعىل سبيل املثال خالل حرب الثالثني عاما يف أوروبا انخفض عدد .. رافق العديد من الحروب نقص كبري يف عدد السكان

 1,500 ألف قرية و18حوايل  ٪،  ودمرت الجيوش السويدية وحدها ما قد يصل إىل  30السكان يف الواليات األملانية بنحو 

  .أي ما يعادل ثلث جميع املدن األملانية.. مدينة يف أملانيا

 مليون شخص قد ماتوا 60ولكن معظمها يشري إىل أن نحو .. تختلف التقديرات لعدد الضحايا يف الحرب العاملية الثانية

  . مليون نسمة خالل الحرب27ي نحو كام فقد االتحاد السوفيت..  مليون من املدنيني40يف الحرب بينهم حوايل 

    أثر الحرب عىل االقتصاد

فإنها تصبح بحاجة إىل إنتاج .. فعندما تشن البلدان الحروب.. ًغالبا ما يحفز اقتصاد البالد بإنفاق الحكومات عىل الحرب

أو (تدخل اقتصاداتها يف طفرة وبالتايل ميكن أن .. وما شابه ذلك للجيوش.. والذخائر.. والدروع.. أو رشاء املزيد من األسلحة

  .ًلكن غالبا ما يتبع الحرب فرتات من الركود.. مام يحد من البطالة) اقتصاد الحرب

ويف بعض .. ًفإن الدول املهزومة أحيانا يطلب منها دفع تعويضات الحرب للدول املنترصة.. وعندما تضع الحرب أوزارها

  .. ةيتم التنازل عن األرض للدول املنترص.. الحاالت
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ًفإن العديد من الحروب هي جزئيا أو كليا مستندة إىل .. ًوعادة ما يحدث أن تصبح الحرب متشابكة جدا مع االقتصاد ً

الحرب العاملية (كام تحفز الحرب يف بعض الحاالت اقتصاد البالد .. مثل الحرب األهلية األمريكية.. أسباب اقتصادية

ال تؤدي الحرب إال إىل تدمري .. ولكن يف معظم الحاالت) يكا من الكساد العظيمغالبا لها الفضل يف خروج أمر.. الثانية

ًمثل ما حدث يف روسيا حيث تسببت مشاركتها يف الحرب العاملية األوىل يف التأثري سلبا عىل .. االقتصاد يف البلدان املعنية

ًوأسهم ذلك اسهاما كبريا يف ب.. االقتصاد الرويس حتى أنه تقريبا انهار   .1917داية الثورة البلشفية عام ً

  :ويعرتف القانون الدويل يف حالتني فقط بالحرب املرشوعة

 ًويعترب مرشوعا لألمة مع حلفائها الدفاع .. عندما تتعرض احدى األمم لهجوم من جانب املعتدي: حروب للدفاع

  .عن نفسها ضد املعتدي

 ومن .. م املتحدة كلها كهيئة بأعامل ضد دولة معينةعندما تقوم األم: الحروب التي يقرها مجلس االمن الدويل

  ..وما حدث يف العراق وليبيا.. األمثلة عىل ذلك مختلف عمليات حفظ السالم يف جميع أنحاء العامل

ًتعرتف أيضا احدى الفرعيات من القانون الدويل املعروف باسم قانون الحرب والقانون اإلنساين الدويل بأنظمة إلدارة 

تعترب الحاالت .. ومعاملة أرسى الحرب.. ا يف ذلك اتفاقيات جنيف التي تنظم الرشعية ألنواع معينة من األسلحةمب.. الحرب

أنشأ .. ومنذ محاكامت نورمربج يف نهاية الحرب العاملية الثانية.. التي تكرس فيها هذه االتفاقيات من جرائم الحرب

  .من هذا القبيلًاملجتمع الدويل عددا من املحاكم للنظر يف قضايا 

  عوامل إنهاء الحرب

بحيث ".. الحقائق عىل األرض"عادة ما تعتمد الظروف السياسية واالقتصادية يف عملية السالم التي تيل الحرب عىل 

عندما يتوافق الخصوم عىل أن الرصاع قد انتهى إىل طريق مسدود وأنهم عليهم وقف األعامل العدائية لتجنب املزيد من 

أو إعادة رسم الحدود عىل خط .. وقد يقررا استعادة الحدود اإلقليمية ما قبل الحرب.. ألرواح واملمتلكاتالخسائر يف ا

واملفاوضات بني األطراف املعنية .. أو من خالل التفاوض يقررا الحفاظ عىل أو تبادل األرايض املحتلة.. املراقبة العسكرية

  . التي أنهت الحرب العاملية األوىل1919مثل معاهدة فرساي لعام .. ًيف نهاية الحرب غالبا ما تؤدي إىل وجود معاهدة

مع .. وهناك طرف من األطراف املتحاربة وهو الذي يستسلم أو ينسحب قد يكون له القليل من القدرة التفاوضية

غزاها تبقى ومثة نتيجة مشرتكة وهي أن األرايض التي .. فرض تسوية الجانب املنترص أو إمالء رشوطه عىل أي معاهدة

ويعد االستسالم غري املرشوط هو املحرز يف مواجهة القوة العسكرية الساحقة .. تحت سيطرة السلطة العسكرية األقوى

عىل سبيل املثال قدمت إمرباطورية اليابان .. ِللمجتمع باعتباره محاولة ملنع مزيد من الرضر يف الحياة وصور امللكية

.. لفاء يف الحرب العاملية الثانية بعد إلقاء القنبلتني الذريتني عىل هريوشيام وناجازايكاالستسالم غري املرشوط لقوات الح

.. واعالن الحرب والغزو الفوري ملنشوريا من جانب االتحاد السوفيتي.. والتي سبقت القصف االسرتاتيجي الهائل لليابان

ًمام مكن التوصل إىل تسوية أو استسالم أيضا عن طريق الخداع أو َ َ   . التحايلَ

مثل معركة قرطاج يف الحرب البونية الثالثة بني فينيقيا .. قد انتهى بعضها بالتدمري الكامل لألرايض املتعارضة.. مع ذلك

  .  قبل امليالد149مدينة قرطاج وروما القدمية يف 
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  .وهدموا مبانيها.. واستعبدوا مواطنيها..  قبل امليالد أحرق الرومان املدينة146ففي عام 

ال .. والبعض اآلخر ال.. عض الحروب أو األعامل العدوانية تنتهي عندما يتم إنجاز الهدف العسكري للجانب املنترصب

.. يف مثل هذه الحاالت.. أو أنها انهارت قبل انتصار الفاتح.. سيام يف الحاالت التي ال تكون فيها هياكل الدولة موجودة

  .تستمر حرب العصابات لفرتة طويلة

  .. ة االستسالم الكامل فإن األرايض املسلوبة توضع تحت السيطرة الدامئة للجانب املنترصويف حال

  . قد تستمر لفرتات طويلة من الزمن.. مثل التمرد أو الحرب األهلية.. بعض األعامل العدائية

وبعد التوقف .. ولكن يخمد القتال يف نهاية املطاف.. ويف بعض الحاالت مل تكن هناك مفاوضات ألي معاهدة رسمية

ًأو يتم تدريجيا قتل .. عن املطالب السياسية للجامعات املحاربة يتم التوصل إىل تسوية سياسية يتم التفاوض بشأنها

  .املتحاربني أو يقرروا أن النزاع غري مجدي

لحروب من فعرف العامل جميع أنواع ا.. الغريب يف الحربني العامليتني أن كل ما سبق شهده العامل خالل جوالتها

واالتفاقيات .. ًوشهد العامل بناءا عىل ذلك العديد من املهادنات.. إىل حروب عصابات.. إىل ثروية.. إىل حدودية.. استعامرية

ِالتى فعَل بعضها   ).ًحربا عىل ورق(ومل تخرج يف بعضها اآلخر عن كونها .. ُ

  ..واآلن نبدأ رحلتنا عرب عامل الحربني

*** 
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  ولالفصل األ

  !!مقدمات الحرب العاملية األوىل
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ًعىل مدار املائة عام السابقة عىل الحرب العاملية األوىل تجنبت أوروبا حروبا أخرى كربى مشابهة كانت عىل وشك االندالع  َّ

ى أكرث من إال أنها مل تضم دوالً أخر.. ًوبعضها البعض حروبا صغرية.. فقد اشتعلت بني الدول األوروبية.. ٍمن وقت آلخر

وعندما نتحدث عن أسباب الحرب .. ًوكانت تتوقف دامئا يف الوقت املناسب قبل أن تتسع ساحات معاركها.. طريف الحرب

  : نوعنيتنقسم إىل لكنها إجامالً .. ومتشعبة.. العاملية األوىل نجدها كثرية

  .. أسباب مبارشة  -

  .. بوأخرى غري مبارشة أدت بشكل تراكمي التساع رقعة الحر  -

  ..األسباب املبارشة: أوالً

  .. الروح القومية منو 1

.. ًوكانت تتكاتف شعوبا.. إن صح هذا التعبري" قومية الصليب"والحكومات األوروبية تجمعها .. بعد أن كانت الشعوب

ها لألبد فرقت".. املقدس"واسرتداد بيت الرب .. والخروج يف حمالت صليبية لغزو الرشق.. ٍوحكومات للحرب باسم الرب

وهي تعني االعتقاد أن الوالء ألمة .. واكتسحت القارة يف القرن التاسع عرش نزعة القومية.. دعاوى القوميات الخاصة

وبالتايل ألهدافها السياسية واالقتصادية يجب أن يسبق أي .. وتاريخ أو ثقافة موحدة.. بعينها يشرتك أبناؤها يف لغة واحدة

ألن أهداف أمة ما البد أن تتعارض مع .. ة املبالغ فيها من الوطنية من احتامالت الحربوزادت هذه النزع.. والء آخر

باإلضافة إىل ذلك فإن النعرة القومية كان من شأنها أن تجعل األمم تضخم الخالفات .. أهداف أمة أومجموعة أمم أخرى

وساعد ذلك عىل ..  إىل تهديد بالحربوأصبح من املمكن أن تؤدي مشكلة صغرية.. البسيطة وتحولها إىل قضايا كربى

كلام اشتدت األزمة .. أخذوا يتسلطون عىل رجال اإلدارة السياسية.. ُتكوين طبقة من الضباط والعسكريني داخل كل دولة

  .وكانت نربة القتال والحرب هي السائدة عند العسكريني يف هذه الفرتة.. السياسية

أملانيا : ّىل قيام دولتني جديدتني تأسستا عىل أساس من مبادئ القومية هامومن نتائج تأجج نريان املشاعر القومية إ

  .وكان للحرب دور كبري يف تحقيق التوحيد القومي لتلك الدولتان.. ًوإيطاليا اللتان كانتا نتاجا لتوحد دول عديدة صغرية

ٌوقد لقيت النعرة القومية تأييدا عاطفيا كبريا عندما منحت دول كثرية يف غر ً ً ب أوروبا حق التصويت لبعض أبناءها من ً

.. مام ساعد عىل شعور هؤالء باملزيد من االهتامم.. الطوائف والرشائح االجتامعية التى كانت محرومة من ذلك فيام مىض

  . واإلعجاب باألهداف القومية

َوبينام كانت الشعوب األوروبية قبل ظهور القوميات تقاتل تنفيذا ألوامر ملوكها ِ ُ ً ًبحت بعد ذلك تقاتل دفاعا عن أص.. ُ ُ

  .. وبوجوب الدفاع عنه.. وأصبح  كل شعب يشعر بكيانه املستقل واملوحد.. حدودها

  .. وباختصار كانت كل دولة تسعى لتجنيد كل طاقتها من شباب وعلامء نحو سباق التسلح فقط

  ِالوجه اآلخر للنزعات العرقية

.. روسيا).. النمسا ـ املجر( عىل بعض اإلمرباطوريات الرشقية مثل ومن ناحية أخرى كان لهذا التوجه أثره السلبي

  وباتت هذه اإلمرباطوريات تحكم مجموعات .. التي أضعفتها هذه النزعات القومية.. والدولة العثامنية
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ن يف وكانت الرصاعات بني املجموعات القومية متفجرة يف دول شبه جزيرة البلقا.. ُكثرية تناضل من أجل االستقالل

ًألن ُشعوبا كثرية من البلقانيني كانوا جزءا .. ُوعرفت شبه الجزيرة بأنها برميل البارود يف أوروبا.. الجنوب الرشقي من أوروبا ً

ِفحصلت اليونان والجبل األسود والرصب ورومانيا وبلغاريا وألبانيا عىل االستقالل يف الفرتة من عام .. من الدولة العثامنية

ومتعددة عندما احتكت كل دولة مع جريانها بشأن .. وبدأت تنشب فيام بينها توترات متالحقة1913 إىل عام 1821

  . وروسيا ضعف الدولة العثامنية لتزيدا من نفوذهام يف البلقان) النمسا ـ املجر(وانتهزت .. الحدود

وقادت .. لحرب العاملية األوىلوجاء التنافس من أجل السيطرة عىل البلقان ليزيد من التوترات التي أدت إىل تفجر ا

- النمسا(لكن .. أما روسيا وهي أقوى الدول السالفية فقد أيدت رصبيا.. رصبيا حركة لتوحيد العنرص الساليف يف املنطقة

حيث كان هناك ماليني من السالف يعيشون .. كانت تخىش القومية السالفية التي أدت إىل تزعزع إمرباطوريتها) املجر

  .إلمرباطوريةتحت حكم هذه ا

رصبيا بإلحاق البوسنة والهرسك ) املجر-النمسا(م ومبنطق هو أقرب للقوة منه ألي يشء آخر استفزت 1908ويف سنة 

.. ًيف حني كانت رصبيا تريد السيطرة عىل هذه األرايض ألن كثريا من الرصب يعيشون هناك.. ًإىل إمربوطوريتها رغام عنها

  .لكن يف النهاية استسلمت رصبيا لألمر الواقع.. فهي من هذا املنطلق أوىل بها

   التنافس االستعامري2

االحتالل " صوت مؤمتر برلني لصالح تنظيم املنافسة بني القوى االستعامرية األوروبية بواسطة تعريف 1884يف عام 

روتيني إىل القوى املسلحة فأدت هذه الصياغة إىل رضورة اللجوء ال.. كمعيار لالعرتاف الدويل باملطالب اإلقليمية" الفعيل

  .. ضد الدول والشعوب املحلية

ُوعرفت السياسة .. وراء آخر كانت حدة الجشع االستعامري لدى العديد من الدول األوروبية تزداد.. ًويوما

ربيالية باإلم "1914 وعام اشتعال الحرب العاملية األوىل يف 1870واأليديولوجية للتوسعات االستعامرية األوروبية بني عام 

واملنافسة العدائية " باإلمرباطورية من أجل اإلمرباطورية "ُميز هذه الفرتة السعي غري املسبوق إىل ما عرف ".. الجديدة 

الكتساب أرايض ما وراء البحار وما ظهر يف البالد املستعمرة من مبدأ الفوقية العرقية التي رفضت إخضاع الشعوب للحكم 

 مليون كيلومرت مربع ملمتلكاتها املستعمرة يف ما وراء 23 أضافت القوى األوروبية ما يقارب من أثناء هذه الفرتة.. الذايت

عىل ".. الجديد" أصبحت الهدف الرئييس للتوسع اإلمربيايل 1880ولخلو أفريقيا من السيطرة الغربية يف أواخر عام .. البحار

  .ىرغم من أن معارك الحرب العاملية األوىل متت يف مناطق أخر

التي أشعلت أول رشارات ) النمسا(ًخاصة .. كل ما سبق كان حقيقة توجهات دول أوروبا خالل الحرب العاملية األوىل

.. ويف حقيقة األمر أن أطامعها التوسعية.. بدعوى الرد عىل اغتيال وىل عهدها هناك.. عندما اجتاحت رصبيا.. الحرب

  .. كان هو السبب الرئييس" والهرسك .. البوسنة" عد أن ضمت من قبل ب.. ورغبتها يف ضم املزيد من اآلرايض الرصبية

  اإلمرباطورية الربيطانية

فعىل سبيل املثال كانت بريطانيا نفسها .. ًوسوف نرضب مثالً واحدا بسباق االستعامر األورويب للداللة عىل ما نقول

  .. طورية التي ال تغيب عنها الشمسبفضل ما تبعته من سياسات توسعية واستعامرية قد أصبحت تلك اإلمربا
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حيث تعترب اإلمرباطورية الربيطانية أكرب إمرباطورية يف تاريخ العامل فهي مل تكن مجرد قوة عظمى بل هي من أوائل 

ُوبنيت امرباطوريتها كنتاج لعرص االستكشاف األورويب الذي بدأ .. واستمرت كذلك لفرتة طويلة.. القوى يف العامل الحديث

  .  القرن الخامس عرش مام أدى إىل تدشني عرص اإلمرباطوريات العاملية األوروبيةأواخر

ُ كانت اإلمرباطورية الربيطانية قد متكنت من بسط سلطانها 1913وبالتحديد عام .. وقبل اندالع الحرب العاملية األوىل

ًغطت مستعمراتها تقريبا حوايل ربع و.. أي حوايل ربع سكان العامل آنذاك..  مليون شخص458عىل تعداد سكاين يقارب 

  : وأصبح التأثري الربيطاين قويا يف جميع النواحي..  مليون كيلومرت مربع36.6مناطق األرض بإمتداد جغرايف يساوى 

  ..يف التطبيق االقتصادي

  ..األنظمة القانونية والحكومية

  .. ًبل والرياىض أيضا.. التنظيم املجتمعى

وبسبب هذا .. هي لغة التعامل املوحدة عىل مستوى جميع دول العامل" لغة اإلنجليزيةال"ًوتقريبا أصبحت لغتها 

حيث كانت الشمس ترشق دامئا عىل واحدة عىل " اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس"االتساع أطلق عليها مسمى 

  . األقل من مستعمراتها العديدة

 1885وبني عامي .. ٍنافس الجميع عىل الظفر بأكرب جزء منهاوكانت أفريقيا يف هذا التوقيت هى الكعكة التى يت

بينام كانت فرنسا قد .. ًتقريبا من سكان أفريقيا لسيطرتها% 30 كانت بريطانيا قد متكنت من إخضاع حوايل 1914و

  % .1وإيطاليا % 7وبلجيكا % 9وأملانيا .. من القارة السمراء% 15حصلت عىل 

  تكنولوجيا الدمار3 

فأصبحت .. ًليكون قادرا عىل رد ما قد تتعرض له من أخطار.. دولة يف أوروبا بتكوين جيش قوي لهااهتمت كل 

..  مليون جندي3فعىل سبيل املثال أصبح الجيش األملاين يقدر بـ .. الخدمة العسكرية إجبارية يف معظم الدول األوروبية

كان لدى أملانيا أفضل جيش مدرب يف .. واخر القرن الثامن عرشًوتحديدا يف أ.. وقبل أن تندلع معارك الحرب العاملية األوىل

وسلكت .. اعتمدت فيه عىل التجنيد العسكري لكل القادرين من الشباب لتزيد من حجم جيشها وقت السلم.. العامل

مهتمة بشأن وظلت بريطانيا يف أول األمر غري .. أقطار أخرى نفس املسلك الذي سلكته أملانيا وزادت من جيوشها املتحفزة

وكان .. حيث كان اعتامدها األسايس عىل قوة أسطولها للدفاع عن امرباطوريتها متى دعت الحاجة لذلك.. بناء أملانيا لقوتها

  .األسطول الربيطاين يف هذه الفرتة هو أقوى أساطيل العامل الحربية

باق نحو التسلح بإشتداد العداء وتصادم وازداد الس.. ٍومن ناحية أخرى تنافست الدول األوروبية عىل صناعة األسلحة

  :وسارت األوضاع كالتايل.. وأصبحت العالقات بني الدول تنطوى عىل ما ميكننا تسميته بالتحرش العسكري البارد.. املصالح

  .. أملانيا وفرنسا تنازعان فيام يخص حدودهمها -

  .. بريطانيا وأملانيا تتنافسان يف التجارة والتسلح البحري -

  .. وتريد السيطرة عىل البوسفور والدردنيل.. نع النمسا من االستيالء عىل البلقانروسيا مت -



- 16 - 

  .. ًوهكذا كان الجو العام كله مفعام بالحذر والشكوك

وهكذا أصبحت أوروبا ..  لتحديد التسلح1907و 1899بني عامي ) بفرنسا(ومل تنجح كل الجهود املبذولة يف الهايسنتي 

  .  ٍعالن الرسمي عن قيام الحرب بني لحظة وأخرىمدججة بالسالح تنتظر اإل

وفيام بعد أدى التقدم التقني يف األدوات واملعدات وأساليب التصنيع الذي عرفته الدول القوية يف أوروبا آنذاك 

وأصبحت املدافع واألسلحة .. ًبالشكل الذي سنتعرض له بالتفصيل الحقا إىل زيادة القوة التدمريية ملختلف الجيوش

وأصبحت البواخر والسكك الحديدية قادرة عىل اإلرساع يف حركة .. ديثة األخرى أكرث دقة وأرسع من األسلحة السابقةالح

ًويف نهاية القرن التاسع عرش ساعدت التقنية الجميع عىل أن تشن حروبا أطول وتتحمل خسائر .. القوات واإلمدادات

 :مت ىف الحرب العاملية األوىل ألول مرةومن األسلحة الجديدة التى استخد.. أفدح من ذي قبل

  الرشاشات -

 .املدافع والغواصات -

 .التجسس والقتال الطائرات البدائية واستخدمت ىف عمليات -

 .املنطاد املربوط باألرض لعمليات املراقبة -

 ..الدبابات -

 .. الغازات إلجبار الجنود الخروج من الخنادق أواختناقهم -

   التحالفات املدمرة4

ُوكان كل قطر يسعى إىل عدم تشجيع .. لفات القوى األوروبية إحساسا باألمان قبل الحرب العاملية األوىلأعطت التحا

فمثل هذه االتفاقيات كانت تضمن مساعدة .. أعدائه بالهجوم عليه بالدخول يف اتفاقيات عسكرية مع بلد أو بلدان أخرى

إذ أن اندالع الحرب كان يضطر األطراف .. ًه أخطارا قاتلةلكن هذا النظام نجم عن.. أعضاء التحالف بني هذه األقطار

وهذا يعني استدراج دول أخرى لإلشرتاك يف القتال الذي لن .. ًاألخرى من أعضاء التحالف إىل الدخول مرغمة يف الحرب

ًوبناءا ..  بعد ذلكوهذا ما حدث بالفعل.. ُوإجبار بلد ما إىل أن تعلن الحرب ضد بلد آخر.. يقترص عىل الطرفني املتنازعني

  :انقسمت أوروبا إىل معسكرين رئيسيني.. عليه

  التحالف الثاليث -1

حيث كون .. م وحتى نشوب الحرب العاملية األوىل1870كانت أملانيا يف قلب السياسة األوروبية األجنبية منذ سنة 

 -فبدأ بتحالف مع النمسا .. من بلده رئيس وزراء أملانيا سلسلة من التحالفات لتقوية أ)1(املستشار أوتوفون بسامرك

.. أن تشرتكا يف الحرب إذا ما هوجم أي بلد منهام من جانب روسيا) املجر-النمسا(م اتفقت أملانيا و 1879ويف سنة .. املجر

 واتفق أعضاء التحالف الثاليث.. وأصبح هذا التحالف يعرف بالتحالف الثاليث.. م1882ثم انضمت إيطاليا إىل التحالف سنة 

واستمر هذا التحالف حتى اندالع .. فيام بينهم أن يساعد كل منهم اآلخر يف حال وقوع أي عدوان من بلدين أو أكرث

  .الحرب

                                                 
  .  وأثره يف دولته باعتبار كون سياسته هي إحدى األسباب غري املبارشة الندالع تلك الحرب.. فيام بعد سوف نتوقف عند بسامرك  )1(
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  األباطرة الثالثة -2

ُوكان هذا التحالف الذي عرف بعصبة .. وأملانيا تدخالن يف تحالف مع روسيا)  املجر- النمسا (ثم جعل بسامرك 

 حيث اتفقت القوى الثالث عىل البقاء عىل الحياد إذا اشرتكت واحدة منها يف حرب 1881ن سنة األباطرة الثالثة قد تكو

  .. مع قطر آخر

وروسيا املتنافستني حول النفوذ يف البلقان بأن تعرتف كل منهام بنفوذ األخرى يف )  املجر-النمسا (وحث بسامرك 

ُوعمل بسامرك عىل أن يحول بني فرنسا جارة أملانيا يف . .ومن ثم قلل من شأن خطر االحتكاك بني البلدين.. املنطقة َ
  .وبني أن تتحالف مع دولة أخرى من جريان أملانيا يف الرشق أي مع روسيا والنمسا.. الغرب

   الجذور الدبلوماسية الندالع الحرب5

سا باعتبارها أهم عىل عكس ما هو شائع نقول أنه ليس من اإلنصاف إلقاء اللوم عىل حادثة اغتيال ويل عهد النم

فالحالة السياسية للقارة .. واملوضوعى أن نقول أنها الرشارة التى أطلقت نريان الحرب.. أسباب اندالع الحرب العاملية األوىل

 .األوروبية يف تلك الفرتة كانت مبثابة األرض الخصبة التي أنبتت جذور اشتعال الحرب العاملية األوىل

  
  ويل عهد النمسا واملجر.. فرانز فرديناند

  1914 يونيو 28الذى تم اغتياله يف 

  فرنسا والغليان الشعبي

نجد أن فرنسا كانت عىل حافة الثورة والغليان .. ًوتحديدا خالل القرن الثامن عرش.. الًوإذا عدنا للوراء قلي

.. والشعب يف املستنقع.. حيث كان املجتمع الفرنيس يتكون من امللك يف أعىل الهرم.. الشعبي يف قمة تأججه

وبتغري العجلة االقتصادية .. الشعبوالكنيسة والنبالء مبرتبة تقل عن امللك بقليل لكنها بعيدة كل البعد عن 

  ُ التي بدورها طالبت أن تعامل معاملة)1(بالربجوازيةّأحدث التغيري تكوين طبقة اجتامعية جديدة تسمى .. الفرنسية

                                                 
كـام متتلـك كـذلك القـدرة .. متتلك رؤوس األموال والحـرف16 و 15عية ظهرت يف القرنني الربجوازية هي طبقة اجتام  )1(

كـارل هـا بحسـب نظريـة  ومؤسسـات الدولـة للمحافظـة عـىل امتيازاتهـا ومكانتاملجتمـععىل اإلنتاج والسيطرة عىل 
وهي طبقة غري منتجة لكـن .. وبشكل أدق الربجوازية هي الطبقة املسيطرة والحاكمة يف املجتمع الرأساميل.. ماركس

  ويقسمهم لينني.. حيث أن الربجوازيني هم الطبقة املسيطرة عىل وسائل اإلنتاج..  عمل العاملتعيش من فائض قيمة
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ّوبتزايد حدة الرضائب امللقاة عىل كاهل الشعب باستثناء النبالء نتيجة ..  النبالء بالرغم من كونها طبقة متوسطة

صالح االقتصادي ّحاول الفرنسيون إصالح االقتصاد الفرنيس املكسور وتحول اإل.. املغامرات الحربية للملك الفرنيس لويس

محاوالً أن يجعل من .. ًومل يدخر نابليون جهدا يف تجهيز جيوشه..  كزعيم لفرنسانابليونّإىل ثورة شعبية متخضت عن 

ًأوروبا مرتعا له ولفرنسا مستعينا ّ بدغدغة املشاعر الوطنية الفرنسية مام أحدث حسا جديدا سمي بالوطنية واإلنتامء ً ُ ًّ ً

  .حيث أن نابليون  كان له دوره غري املبارش يف جعل أوربا بشكل عام تتقلب عىل صفيح ساخن.. للوطن

 عجل أوالً باندالع املواجهة كام أن تنامي املشاعر الوطنية يف أرجاء أوروبا بتعدد عنرصياتها وبالشكل الذي أرشنا إليه

ّوبني أنصار أنظمة الحكم التقليدية التي تنادي باعتالء العائالت العريقة والنبالء دفة .. بني املؤمنني بالتوجه القومي

وتكون العداء بني 1904عام  )1(للوفاق الوديإضافة إىل ما سبق ترجع الجذور التحالف بني إنجلرتا وفرنسا تبعا .. الحكم

األزمة (ا ًوبني أملانيا نظرا لرغبة أملانيا يف إقامة إمرباطورية لها ورفضها أن تضع فرنسا املغرب تحت سيطرته.. كل منهام

 بأن خرجت أملانيا صفر اليدين وتأكدت من رضورة مواجهة التحالف وتم عقد مؤمتر إلنهاء األزمة انتهى) املغربية األوىل

السبب األسايس ملا حدث أن النمسا بعد حادث قتل ويل العهد أرسلت إىل أملانيا تطلب تأييدها .. الفرنيس اإلنجليزي 

  .ًووافقت أملانيا انتقاما من الروس وبدأ فتيل الحرب يف االشتعال

***  

                                                                                                                                                                  
  

 إىل فئات حيث يشمل وصف الربجوازيني بالعديد من الفئات تنتهي بالربجوازي الصغري وهم املقـاولون الصـغار وأصـحاب الـورش الصـغرية 
  .متويل الثورة الفرنسية حتى تم النرص للثورة الفرنسيةعىل الرغم من عيوب الربجوازية إال انها ساعدت عىل 

ومبوجب هذا االتفاق انسحبت فرنسا من فاشودة لتكسب ود إنجلـرتا .. سبق توقيع هذا االتفاق مبارشًة حادث دنشواي الشهري يف مرص  )1(
فرنسا يد إنجلرتا يف مرص وتطلق إنجلرتا يد وتضمنت رشوط الوفاق أن تتطلق ).. أملانيا ـ النمسا(لتنضم لها مع روسيا ضد حلف األعداء 

ومن نتائج ذلك الوفاق أنه مل يعد هناك من يعارض إنجلرتا أمـام رغبتهـا لـدخول واحـتالل أيـة دولـة مثـل ).. املغرب(فرنسا يف مراكش 
  . أوغريها.. مرص
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  ..ةأسباب غري مبارش: ًثانيا

  شخصيات تاريخية مهدت لقيام الحرب العاملية األويل

ًهناك أشخاص نستطيع أن نقول أنهم كانوا هم أيضا أسبابا ساهمت يف جر أوروبا ومن ثم العامل أجمع إىل تلك .. ً

هؤالء ويف صدر .. أو بأفكارهم التوسعية.. سواء بأحالمهم الشخصية.. ٍالصفحة السوداء من تاريخ اإلنسانية بشكل عام

  ..يأىت

  والجميع من وراءه.. نابليون 

" نابليون"وهو .. لنتوقف عند واحد من أشهر قادة أوروبا عرب كل عصورها التاريخية.. وإذا عدنا للوراء عدة عقود

 وراعي.. ومؤسس دولتها الحديثة ..  إحدى القوى العظمي يف تاريخ هذا الزمن وأول أباطرة فرنسا.. إمرباطور فرنسا األشهر

ًثم حاكام .. ٍوالذي بدأ اسمه يرتدد عىل ألسنة العامل أجمع أوالً كقائد عسكري فذ.. إصالحها القانوين واالقتصادي واإلداري

  .بدرجة إمرباطور لوطنه وهو دون الخامسة والثالثني من عمره

إال أن .. عديد منها يف البدايةحتى وإن انترص يف ال.. ّفقد كان نابليون كثري املغامرات الخارجية التي جرت عليه الوبال

وفشل .. ًنجح أحيانا .. وتؤكد أنه مل يكن أكرث من مغامر.. فاتورتها التي سددها الشعب الفرنيس كانت باهظة التكاليف

ومعظم .. ًمستفزا كل القوى العظمى يف ذلك الوقت.. من الربتغال إىل النمسا.. وتعددت حروبه عرب القارة األوروبية.. ًكثريا

وهنا ظهر للمرة األوىل ).. 1812كغزوه روسيا سنة (ومنها ما تعدى قدراته .. ك املغامرات كانت تتسم بالحامقة الشديدةتل

  .بني بعض الدول األوروبية األخرى ضده وانتهى كل ذلك بهزمية ووترلو" التحالفات"نظام 

  حلم نابليون الذى مل يتحقق.. إمرباطور أوروبا

.. وقانون مدين واحد.. وعملة واحدة.. يون يف تحقيقه فهو أن يجعل ألوروبا حكومة واحدةأما الشق الذي فشل نابل

مساحات شاسعة ما كان  ورسعان ما سيطر عىل..  بجيشه اإلمرباطوري من باريس1804ويف سبيل ذلك الحلم انطلق عام 

 .ألحد من الفرنسيني أن يحكمها غريه

فنجح يف هزمية النمسا .. وروسيا.. والنمسا.. بريطانيا: ذاك وهي ضد أعظم ثالث قوى آن1805ودخل الحرب عام 

 وتغلب يف البداية عىل الجيش 1812 وتحدت روسيا حلف نابليون فهاجمها عام 1806ثم بروسيا يف جينا عام .. وروسيا

برد الشتاء يف تلك يعاين من قسوة .. ًتعبا.. ًولكنه عندما دخل موسكو كان أهلها قد دمروها وكان جيشه جائعا.. الرويس

  .وكانت هزميته األخرية التي قضت عىل أحالمه بشكل شبه نهايئ.. البلد شديد الربودة

  بني التهور والنجاح 

ًوقائدا عسكريا فذا.. متيز بتكتيك عسكري جرئ..  كان نابليون جرناالً وصف بأنه عبقري الحروب الحديثة حري بدهائه .. ً

متكن من أن يحرز بفضل نبوغه وعبقريته انتصارات باهرة يف ميادين القتال .. أورباوقادة .. ورجاالت.. الحريب جيوش

مثالً أعىل لكل قادة أوروبا كل .. كقائد عسكري يشار إليه بالنبوغ.. والنجاح.. فأصبح بكل تاريخه بني التهور.. واملعارك

.. ًنوعا من الرغبة يف تقليده.. ودولهم.. لهمًوخلق بينهم جميعا باختالف أجيا.. ًذلك وهو شابا دون الثالثني من عمره

  . يف محاولة للحصول عىل مجد شخيص مشابه ملا ناله هذا القائد التاريخي الفذ.. والسري عىل دربه
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  وأملانيا تعود من جديد.. بسامرك

البد أن نتوقف عند قائد أورويب آخر اليقل أهمية عن نابليون يف التمهيد لتلك الحرب وإن .. وكام توقفنا عند نابليون
ُ ذلك الرجل الذي تصفه )1(أول مستشار للرايخ األملاين" كأتوفو بسامر"وهو .. كان أقل منه شهرة ومعرفة يف عاملنا العريب

أحد أهم األسباب غري املبارشة الندالع الحرب .. والذي كانت توجهاته وسياساته).. الرجل الحديدي(كتب التاريخ بأنه 
  .العاملية

..  مصاف الدول املتقدمةفقد عملت سياسة الحديد والدم التي كان يتبعها بسامرك عىل توحيد أملانيا وارتفعت بها إىل
  .ًلكنها مثلت من جهة أخرى أرضا خصبة لتعميق أفكار القومية والعسكرية املتطرفة

 بشخصية وسياسة بسامرك والذي درج املؤرخون عىل 1871وارتبطت العقود التي تلت تأسيس الرايخ األملاين عام 
  :تقسيم فرتة حكمه إىل مرحلتني

 استاملة بعض القوى الليربالية الداخلية يف مساعيه الرامية للحد من نفوذ ففي السنوات األوىل حاول بسامرك -
وكانت سياسة بسامرك تهدف حينها .. وخاصة حزب الوسط الذي كان ميثل الكنيسة الكاثوليكية.. القوى املحافظة

كام انعكس .. سياسيةوتحجيم دور الكنيسة الكاثوليكية يف الحياة ال.. بشكل خاص إىل تأكيد الطابع العلامين للدولة
وارتبطت هذه .. هذا التوجه الليربايل عىل الصعيد االقتصادي يف اعتامده سياسة تقوم عىل مبدأ حرية التجارة

إذ شهد مطلع سبعينات القرن التاسع عرش .. السياسة بتحقيق تطور اقتصادي وصناعي ملموس يف السنوات األوىل
ًانتعاشا ملحوظا يف االقتصاد األملاين م   . ّكن الدولة من تجاوز فرنسا كثاين قوة اقتصادية يف أوروبا آنذاكً

ومع انتهاء حقبة السبعينات من ذلك القرن بدأت املرحلة الثانية من عهد بسامرك والتي متيزت بتعاظم نفوذ  -
 بإصدار 1878ُوتجىل هذا التوجه يف تشديد املوقف املعادي للتيارات اليسارية والذي توج يف عام .. القوى املحافظة

  .ًما يدعى بقانون االشرتاكيني والذي صيغ خصيصا ملحاربة الحزب االشرتايك الدميقراطي

من جهة أخرى حاول بسامرك الوقوف ضد تغلغل األفكار االشرتاكية والراديكالية وسط الحركة العاملية من 
ومتثلت أهم الخطوات يف .. عيةواعتامد نظام متطور للتأمينات االجتام.. خالل تحسني أوضاع العامل املعيشية

ً وأخريا التأمني 1884 والتأمني ضد الحوادث يف عام 1883هذا املجال يف تطبيق التأمني الصحي يف عام 
  ورغم أهمية هذه اإلجراءات من الناحية االجتامعية إال أن سياسة بسامرك الرامية إىل1889االجتامعي يف عام 

  

                                                 
 األملانية وهو االسم الذي سميت بـه أملانيـا  منـذ عـام مسمى املقصود به اإلشارة إىل االمرباطورية ) Deutsches Reich( الرايخ األملاين   )1(

 الـذي Großdeutsches Reich قامت الحكومة النازية بتعديل االسـم إىل االمرباطوريـة األملانيـة العظمـى 1943 لكن خالل عام 1871
  . عند انتهاء الحرب العاملية الثانية حني هزمت أملانيا النازية1945بقي مستعمالً إىل عام 



- 21 - 

والحد من نفوذه وسط العامل مل تؤد إىل النتائج املطلوبة يف ظل نجاح الحزب .. ميقراطي القضاء عىل الحزب االشرتايك الد

ًاملذكور يف الحصول عىل نسبة متزايدة من األصوات يف االنتخابات الربملانية والتي مكنته اعتبارا من نهاية عقد الثامنينات 

  . أملانيامن التحول إىل العب أسايس يف الحياة السياسية والربملانية يف 

عىل صعيد آخر شهد الرايخ األملاين يف فرتة ما بعد الوحدة األملانية اتساع ظاهرة عسكرة املجتمع ومتجيد الروح  

ًوقد وجدت هذه الدعوات أرضا خصبة من خالل توظيف انتصارات الجيش الربويس يف حروبه ضد .. العسكرية الربوسية

كام أنشأت .. ًعىل الجيش فقط وإمنا امتدت آثارها إىل صفوف املدارس أيضاومل تقترص مظاهر العسكرة .. النمسا وفرنسا

وهي منظامت أهلية تقوم عىل مبدأ متجيد القيرص والجيش كضامن ألملانيا .. اآلالف مام يدعي بجمعيات املحاربني

  .املوحدة

  .. توزانات مؤقتة

ن التاسع عرش الحفاظ عىل التوازنات القامئة وسط أما يف مجال السياسة الخارجية فقد حاولت أملانيا يف أواخر القر

إضافة إىل بريطانيا .. أوروبا من خالل الدخول يف تحالفات مع الدول الكربى حينذاك كالنمسا وروسيا بشكل خاص

غري أن هذه التحالفات كانت تتسم بالطابع املؤقت ومل تنجح يف حل التناقضات املستعصية بني مصالح هذه .. وإيطاليا

  .كام بقيت حالة التوتر هي الطاغية عىل العالقات مع فرنسا.. ولالد

.. وبالتاىل أكرث الحكام شعبية لدى شعوبهم.. ُوبني هذا وذاك أصبح بسامرك أشهر حكام اإلصالحات االجتامعية يف أوربا

ومجد شخيص .. ارفةومثالً أعىل يسعى حكام أوروبا لتقليده للفوز مثله بشعبية ج.. ًمام خلق منه هو اآلخر منوذجا

وتخيل قادة أوروبا أن إزكاءهم نريان ذلك االنتامء العرقي لدي شعوبهم هو .. مبني يف األساس عىل اإلنتامء العرقي.. خاص

ومحكومني  يعجبون .. ًوبالتايل بدأت بعض هذه الدول حكاما.. إىل الخلود.. الجرس الذي يعربون عليه من االعتيادية

  .ومن ثم حاولوا تقليده.. بأفكار الرجل وتوجهاته

  ؟)1(من هو بسامرك

وحني بلغ سن السابعة عرشة التحق .. تلقي بسامرك تعليمه يف مدرستي فريدريش فيلهلم وجراوس كلوسرت الثانويتني

ًحيث قىض بها عاما واحدا فقط انضم خالله إىل فيلق هانوفريا.. ْبجامعة جيورج أوجوست يف جوتنجن تم انتقل إىل .. ً

إال أنه عمل يف بداية حياته يف مناصب .. ًوكان بسامرك يطمح إىل أن يصبح دبلوماسيا.. فريدريش فيلهلم يف برلنيجامعة 

  .إدارية صغرية يف آخن وبوتسدام

  حياته السياسية

مجلس "ًبداية حياته السياسية يف العام الذي تزوج فيه بسامرك حيث اختري ليكون نائبا يف املجلس الترشيعي الجديد 

وكان يدافع يف كل مناسبة عن فكرة .. منارص للمكلية.. ومن خالله اكتسب شهرة كبرية كسيايس موهوب".. لشورى املوحدا

  .أن امللك لديه الحق اإللهي يف الوجود

                                                 
وكانـت والدتـه تـدعى .. ًوضابطا سابقا يف الجيش الربويس.. مالكا زراعيا) 1845 -1771(والده كان يدعى فيلهلم فرديناند فون بسامرك   )1(

 ..وكـان لبسـامرك أخ وأخـت..  تنتمي إىل عائلة ساكسـونية متوسـطة1806تزوجها والده يف بوتسدام عام ) 1839 -1789(لويزه مينكن 
 وكـان االثنـان يعتنقـان اللوثريـة 1847والتـي تنحـدر مـن عائلـة نبيلـة يف عـام ) 1894 -1824(نا فون بوتكامر تزوج بسامرك من يوها

  .ماتوا جميعا يف مقتبل العمر.. وقد أمثر زواجهام عن طفلة هي ماري وولدين هام هربرت وفيلهلم.. التقوية
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ورغم أنه رفض ..  وكادت الثورة أن تسقط امللك فريدريش فيلهلم الرابع1848 مارس )1(وحني اندلعت الثورة يف بروسيا

إال أنه قرر يف النهاية استخدامها إلنهاء الثورة .. اية اللجوء إىل القوة العسكرية لقمع املتمردين وإخامد نريان الثورةيف البد

  .قبل استفحالها

وبعد نجاحه يف إخامدها وجه وعوده إىل الحركة الليربالية بإقرار دستور يعرتف بوحدة الشعب األملاين وحقه يف إنشاء 

غري .. يف محاولة منه الكتساب بعض الشعبية.. ًرئيسا لوزراء بروسيا.. حد الليرباليني وهو لودولف كاموعني أ.. دولة متحدة

فعاد املحافظون إىل .. أن الحركة الليربالية التي قادت الثورة ما لبثت أن ضعفت يف أقل من عام بسبب تنافسهم الداخيل

  .غم أن الدستور أقر إال أنه مل يفي بالحد األدىن ملطالب الثوارور.. حني نجحوا يف اكتساب دعم امللك.. الحكم مرة أخرى

ويف هذه .. وهو أحد غرفتي املجلس الترشيعي الربويس..  انتخب بسامرك لعضوية مجلس الشورى1849ويف عام 

..  االتحاداملرحلة من حياته السياسية كان بسامرك يعارض الوحدة األملانية بحجة أن بروسيا سوف تفقد استقاللها يف ذلك

وهو برملان اجتمعت فيه عدة إمارات أملانية ملناقشة مرشوع الوحدة .. بعدها قبل تعيينه كأحد النواب يف برملان إرفورت

  .إال أن الربملان فشل يف صياغة هذا املرشوع لغياب دعم أهم مملكتني أملانيتني وهام بروسيا والنمسا.. األملانية

وقد متيزت فرتة الثامين سنوات .. ًهلم مبعوثا إىل مجلس االتحاد األملاين يف فرانكفورت عينه فريدريش فيل1851ويف عام 

وأصبح أكرثا .. فقد تخلص من تأثري أصدقائه املحافظني.. التي قضاها يف فرانكفورت بتغريات هامة يف آرائه السياسية

ارات األملانية األخرى ملواجهة خطر النفوذ وأصبح يؤمن برضورة اتحاد بروسيا مع اإلم.. اعتداالً يف آراءه السياسية

  .ومن هنا ترسخ لديه اإلميان بأمة أملانية متحدة.. النمساوي املتزايد

فتوىل أخوه األمري فيلهلم ..  أصيب امللك فريدريش فيلهلم بصدمة سببت له الشلل والعجز العقيل1858يف عام 

وما لبث فيلهلم أن استبدل بسامرك كمبعوث يف .. بروسياالوصاية عىل العرش وتويل إدارة شؤون الحكم يف مملكة 

حيث .. وكان تلك نقطة هامة يف حياة بسامرك السياسية.. ًوعينه سفريا لربوسيا يف اإلمرباطورية الروسية.. فرانكفورت

..  عىل العرشوقد عني األمري فيلهلم الويص).. وكانت األخرى هي النمسا(كانت روسيا أحد أهم جارتني سياسيتني لربوسيا 

ًهلموت فون مولتكه رئيسا جديدا لألركان يف الجيش الربويس ًوألربيشت فون رون وزيرا للحرب وأوكل إليه مهمة إعادة .. ً

  .وكان هؤالء الثالثة هم من ساهموا يف تحول بروسيا يف السنوات اإلثنتى عرشة التالية.. تنظيم الجيش

الذي سيكون .. ارتبط خاللها بصداقة خاصة مع األمري جورتشاكوف.. بقى بسامرك يف سانت بطرسبورج ألربع سنوات

وبرغم بقاءه الطويل خارج أملانيا إال .. ً أرسل إىل باريس ليكون سفريا لربوسيا يف فرنسا1862ويف يونيو.. خصمه يف املستقبل

 يدور هناك لصداقته الوطيدة مع فقد ظل عىل اطالع كامل بكل ما.. ًأنه مل ينفصل متاما عن الشؤون الداخلية األملانية

ًوقد شكل االثنان فيام بعد حلفا سياسيا قويا.. رون وزير الحرب ً ً.  

                                                 
  .با يف ذلك العامهذه الثورة إحدى الثورات الشعبية املتعددة التي اجتاحت أورو  )1(
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  .. خصومه السياسيني
وكان ينوي استخدامه كسالح ضد والديه .. وبعد أن أعتىل فيلهلم الثاين العرش خطط بسامرك لوضعه تحت سيطرته

ونتيجة لذلك نشأت عالقة غري طبيعية ..  فيلهلم ليتمرد عليهامكام كان بسامرك يدرب.. ليك يحتفظ بقوته الخاصة
  .لفيلهلم مع والده وخاصة مع أمه

  تأسيس اإلمرباطورية األملانية

وكان اإلمرباطور الفرنيس نابليون الثالث يخىش أن .. أدى انتصار بروسيا عىل النمسا إىل زيادة التوتر بينها وبني فرنسا
فقد كان .. ومل يكن بسامرك يف الوقت نفسه يخىش من خوض الحرب ضد فرنسا.. وى يف أوروباتقلب قوة أملانيا ميزان الق

وال ينقص إلشعال هذه الحرب إال .. يؤمن أن الحرب معها ستؤدي إىل توحيد اإلمارات األملانية خلف قيادة ملك بروسيا
نتسولرن وزيجامرينجن أن يعتيل العرش  عرض عىل األمري ليوبولد أمري هوه1870ففي عام .. وقد حدث.. رشارة صغرية

عارضت فرنسا الرتشيح وطالبت بضامنات لىك ال يعتيل أحد ..  يف إسبانيا1868الذي كان قد شغر منذ ثورة عام .. اإلسباين
تعمد بسامرك يف الرابع عرش من يوليو .. ولدفع فرنسا إىل إعالن الحرب عىل بروسيا.. من آل هونتسولرن العرش اإلسباين

.. نرش الحوار بني امللك فيلهلم والسفري الفرنيس يف بروسيا الكونت بنيديتي) هو يوم الباستيل العيد القومي للفرنسينيو(
أي بعد خمسة أيام (وإعالن الحرب يف التاسع عرش من يوليو .. فردت فرنسا بحشد جيوشها.. بطريقة مهينة لفرنسا

فاندفعوا بنداء الوطنية والقومية إىل االتحاد والتحالف مع .. وك األملانفبدت مبظهر املعتدي أمام األمراء واملل).. فقط
 1870وكانت الحرب الفرنسية الربوسية يف عام .. حتى أن عائلة بسامرك دفعت بابنيها لالشرتاك يف سالح الفرسان.. بروسيا

ًنرصا كبريا لربوسيا ووقعت .. ًن مولتكه انتصارا بعد انتصاروتوالت انتصارات الجيش األملاين بقيادة الصقر هيلموت فو.. ً
  .ُوهزمت فرنسا فيها كلها)..  سبتمرب1 أغسطس و7بني (املعارك الرئيسية يف شهر واحد 

ويف .. واالضطراب الكبري عىل الجانب الربويس.. وأبرز ما ميز هذه الحرب هو التنظيم البارع عىل الجانب الربويس
ألن مولتكه وجرناالته كانوا .. إللزاس وجزء من اللورين عىل حدودها الشامليةالنهاية اضطرت فرنسا إىل التنازل عن ا

ًوقد عارض بسامرك هذا الضم ألنه مل يكن يريد أن يجعل من فرنسا عدوا دامئا.. يرصون عىل وضع فرنسا موضع الدفاع ً.  

لني عن الواليات األملانية فتفاوض مع ممث.. وبعد انتهاء الحرب تحرك بسامرك لتأمني الطريق نحو اتحاد أملانيا
) فيلهلم األول(فأعلن امللك .. ونجحت املفاوضات.. ًعارضا تنازالت خاصة لضامن موافقتهم عىل االتحاد.. الجنوبية

  ).. لإلمعان يف إهانة فرنسا( يف قاعة املرايا يف قرص فرساي 1871ًإمرباطورا ألملانيا يف الثامن عرش من يناير عام 

مبا فيها املاملك والدوقيات الكبرية والدوقيات واإلمارت ( والية 25ية الجديدة اتحادية تتكون من وكانت اإلمرباطور
ًكإمرباطور ألملانيا حاكام مطلقا عىل بقية .. ومل يكن ملك بروسيا.. والتي احتفظ كل منها ببعض السلطة) واملدن الحرة ً

لكنه كان يرأس البوندستاج الذي يجتمع ملناقشة السياسة املقدمة و".. األول بني متناظرين"أملانيا بل كان كام أطلق عليه 
  ).الذي يعينه الرئيس الذي هو اإلمرباطور(من املستشار 

  بسامرك مستشاراً ألملانيا
َ منح بسامرك لقب 1871يف عام  ِ ًوعني يف نفس السنة مستشارا لإلمرباطوريـة األملانيـة ".. أمري فون بسامرك"ُ

  وبـذلك فقـد كـان.. فاظه مبناصـبه يف مملكـة بروسـيا كـرئيس للـوزراء ووزيـر للخارجيـةبجانب احت.. الناشئة
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 أن عزل 1873وقد حدث يف عام .. بسامرك عىل درجة عالية من النفوذ والسيطرة عىل الشئون الداخلية والخارجية ألملانيا

يدم طويالً فام لبث فون رون أن غري أن ذلك مل .. بسامرك عن منصب رئيس الوزراء وعني مكانه ألربيشت فون رون

  .ًوعاد بسامرك مرة أخرى ليكون رئيسا للوزراء يف بروسيا.. استقال ألسباب مرضية

ورمبا كان .. ًويف السنوات التالية كان أحد أهم أهداف بسامرك داخليا هو الحد من تأثري الكنيسة الكاثوليكية يف أملانيا

عىل املسحيني الكاثوليك األملان واستخدامهم لفكرة عصمتهم يف تحريك ذلك بسبب خوف بسامرك من تأثري البابوات 

  .وخلق عدم استقرار عن طريق الوقيعة بني الكاثوليك والربوتستانت.. أتباعهم وجهة سياسية معينة

وقد حاول بسامرك دون نجاح أن يتوصل إىل تفاهم مع الحكومات األوروبية األخرى حني كانت هناك انتخابات بابوية 

وسيدفعون كارديناالتهم إىل اختيار .. فالحكومات األوروبية كانت ستوافق عىل مرشحني غري مناسبني.. جديدة يف الفاتيكان

وكانت بروسيا فيام عدا منطقة الراين أغلبها .. بابا جديد غري مؤمن بفكرة التعايش بني الكاثوليك والربوتستانت يف أوروبا

وبوجه عام فقد .. ًلكثري من الكاثوليك يسكنون يف الواليات الجنوبية وخصوصا بافاريالكن كان هناك ا.. من الربوتستانت

وكان .. وكان بسامرك يعتقد أن الكنيسة الكاثوليكية تحوز سلطة سياسية أكرب مام ينبغي.. كان ثلث األملان من الكاثوليك

ًقلقا أيضا من تكوين الحزب املركزي الكاثولييك   .1870عام وهو ما حدث بالفعل .. ً

  الحرب الثقافية

فألغي القسم الكاثولييك لوزارة ".. الحرب الثقافية"وعىل هذا فقد بدأت حملة معادية للكاثوليكية معروفة باسم 

َوطرد اليسوعيون من أملانيا يف عام .. الثقافة الربوسية ِ وقام بسامرك بدعم اللوثرية والكنائس املعادية للكاثوليكية .. 1872ُ

سمحت للحكومة باإلرشاف ..  تم إقرار عدة قوانني جديدة معادية للكاثوليكية الرومانية1873ويف عام .. القدميةالرومانية 

واشرتطت مراسم مدنية لحفالت .. وقللت من السلطات التأديبية للكنيسة.. عىل تعليم رجال الدين الكاثوليك الرومان

وتخىل بسامرك عن حملة .. ادت من قوة الحزب املركزي الكاثولييكلكن هذه الكنائس ز.. التي تؤدى يف الكنائس.. الزواج

ومات البابا بيوس يف نفس العام وحل محله البابا ليو الثالث عرش الذي كان أكرث واقعية .. 1878يف عام " الحرب الثقافية"

  .من سلفه

ًلذي أصبح حليفا رئيسيا له ا.. وخرج بسامرك من هذه الحملة بكسب حليف جديد هو حزب األحرار الوطني العلامين ً

  .يف الرايخستاج

  Grunderkriseو أزمة املؤسسني .. الكساد الطويل

.. حني انهارت سوق األوراق املالية يف فيينا" الكساد الطويل" دخلت أملانيا ومعظم دول أوروبا فرتة 1873لكن يف عام 

ذي رضب االقتصاد األملاين للمرة األوىل منذ التنمية وهو الكساد ال.. Grunderkriseوعرفت هذه األزمة بأزمة املؤسسني 

 وملساعدة الصناعات املتعرثة أصدر بسامرك قرارات جديدة تقيض 1848الصناعية الواسعة يف الخمسينات بعد ثورة عام 

والذين كان ُوفرض تعريفات وقائية أضعفت األحرار الوطنيني الذين كانوا ينادون بالتجارة الحرة .. بإلغاء التجارة الحرة

  ".الحرب الثقافية"بسامرك يدعمهم منذ حملة 

وعاد بسامرك لطلب الدعم وتقوية .. ً تقريبا1879وهكذا انتهت الصلة بني بسامرك وبني األحرار الوطنيني يف عام 

  ..الصالت مع القوى املحافظة ومن بينها الحزب املركزي الكاثولييك
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  أملنة األقليات

رشع بسامرك يف ..  عنرصية بني األقليات املختلفة مثل املجريني والنمساويني والفرنسينيوللحيلولة دون وقوع مشاكل

مثل الدمناركيني يف الشامل والفرنسيني يف اإللزاس .. هؤالء الذين كانوا يقطنون املناطق الحدودية األملانية" أملنة"محاولة 

ني سياسة عدائية مام ساعد عىل تعميق اإلحساس بالتمييز ونهج بسامرك تجاه البولندي.. واللورين والبولنديني يف الرشق

وكانت فكرة بسامرك يف هذا هو اعتقاده .. مام أدى بالتاىل إىل توتر العالقة بني الجانبني.. العرقي بني البولنديني واألملان

ُيثري قلق بسامرك هو ازدياد شعبية وكانت من بني ما .. ًبأن الوجود البولندي يف أملانيا ميثل تهديدا للدولة األملانية الوليدة
فمنعت التنظيامت ..  سن قوانني مناهضة لالشرتاكيني1878فقرر يف عام .. الحركة االشرتاكية يف أملانيا وانتشار أنصارها

  .كام اعتقل االشرتاكيني وحوكموا يف محاكم بوليسية.. واالجتامعات االشرتاكية

  حارب عدوك بسالحه

.. فنجحوا يف الفوز مبقاعد ال بأس بها يف الرايخستاج.. قد استمرت شعبية االشرتكيني بالتزايدلكن عىل الرغم من ذلك ف

.. وهو ما كان يسمح به الدستور األملاين وقت ذاك.. حني رشحوا أنفسهم مرشحني مستقلني غري معلنني تبعيتهم ألي حزب

تحول إىل االشرتاكية ملحاولة اسرتضاء الشعب فرشع يف ال".. حارب عدوك بسالحه"فاتجه بسامرك إىل استخدام مبدأ 

والتي .. فرشع يف سن قوانني تهدف إىل اإلصالح االجتامعي.. ُوكسب تأييد الطبقة العاملة التي متثل أغلبية الشعب األملاين

ي تنص عىل أن  الت1883ومن تلك القوانني التأمني الصحي عىل العامل يف سنة .. تعترب أوىل القوانني االشرتاكية يف أوروبا

 1884ثم أضيفت قوانني التأمني ضد الحوادث يف عام .. يدفع العامل ثلثي مبلغ التأمني ورب العمل الثلث الباقي

 كام حددت القوانني رشوط عمل النساء واألطفال 1889ومعاشات التقاعد والتأمني ضد العجز الجسدي عن العمل يف عام 

  .انني إال أن الطبقة العاملة بقيت غري راضية عن حكومة بسامرك املحافظة وبرغم هذه القو.. ونظمتها إىل حد كبري

  ..السياسة الخارجية

لضامن عدم تهديد .. يف مجال السياسة الخارجية كرس بسامرك جهوده السياسية لإلبقاء عىل استقرار أوروبا السيايس

الحرب (قام من فرنسا منذ الحرب األخرية بينهام ُوألنه أجرب عىل إبقاء روح التنافس واالنت.. بروسيا من أي قوة كانت

بينام أبقى عىل العالقات الودية بني .. ًفقد عمل عىل تنفيذ سياسة تهدف إىل عزل فرنسا سياسيا).. الفرنسية الربوسية

ل عن ولتجنب الدخول مع اململكة املتحدة يف تنافس عىل السيطرة فقد تناز.. بروسيا وبقية الدول واملاملك األوروبية

 عرض الصداقة عىل 1872ويف عام .. طموحه نحو تكوين إمرباطورية استعامرية ورفض توسيع األسطول والجيش األملاين

ُاللتني انضم إمرباطوراهام إىل فيلهلم الثاين يف تحالف عرف بتحالف .. اإلمرباطورية النمساوية املجرية وكذلك عىل بروسيا

  .. Dreikaiserbundاألباطرة الثالث 

لكن بعد انتصار روسيا عىل اإلمرباطورية العثامنية يف الحرب .. كام حافظ بسامرك عىل عالقات جيدة مع إيطاليا

 وقد أمثرت 1878قام بسامرك باالشرتاك يف املفاوضات التي جرت يف مؤمتر برلني عام ) 1878 - 1877(الروسية الرتكية 

  .لتي اكتسبتها روسيا يف جنوب رشق أوروبااملفاوضات عن معاهدة برلني التي قللت من املزايا ا

وحاولوا لذلك حامية اإلمرباطورية العثامنية .. كام عارض بسامرك وزعامء أوروبيون آخرون منو النفوذ الرويس

  وقد اتهم األمري.. ونتيجة لذلك فقد أصاب العالقة بني روسيا وأملانيا رشخ كبري.. ًوإقامة عالقات معها أكرث ودا
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ًوقد ازداد الرشخ بينهام اتساعا بسبب السياسات الوقائية .. ورتشاكوف بسامرك بالتقليل من هيبة األمة الروسية الرويس ج
وقد أصبح الحلف .. حاول بسامرك إنشاء تحالف ثنايئ مع النمسا واملجر.. وحني حلت حلف األباطرة الثالث.. األملانية

  .لح بني أملانيا وروسيا بالفشلوباءت كل محاوالت الص.. ًثالثيا بانضامم إيطاليا

ًمحتجا بفكرة أن تكاليف .. ًومام يجدر اإلشارة إليه أن بسامرك كان يف بادئ األمر معارضا لفكرة التوسع االستعامري
غري أن الرأي العام األملاىن يف أواخر عقد السبعينيات من القرن التاسع .. احتالل مستعمرة والدفاع عنها ستتجاوز فوائدها

يف الوقت الذي تسابقت فيه الدول األوروبية يف الحصول عىل .. كان مع الحصول عىل مستعمرات وأراض جديدةعرش 
  .مستعمرات جديدة

وكانت من .. وخالل أوائل الثامنينيات انضمت أملانيا إىل الدول األوروبية املتنافسة عىل الوجود االستعامري يف أفريقيا
  : قيابني املستعمرات األملانية يف أفري

  ).. ًوهي حاليا جزء من غانا وتوجو(توجوالند 

  ).. ًحاليا رواندا وبوروندي وتنزانيا(أفريقيا الرشقية األملانية ..الكامريون

  ).. ًحاليا ناميبيا(جنوب رشق أفريقيا األملانية 

واتفق عىل ..  أفريقيااتفقت الدول املؤمترة عىل وضع عدة قواعد لتنظيم االستعامر يف) 1885- 1884(ويف مؤمتر برلني 
  .أن تكون هناك منطقة تجارة حرة يف أجزاء معينة من منطقة حوض الكونغو

وحذر من احتاملية أن .. ًوخالل األزمة البلغارية ألقى بسامرك خطابا يف الرايخستاج حول أخطار الحرب األوروبية
.. مة يف البلقان ووصف الحرب املحتملة بالعقيمةثم عرض األز.. وتحدث عن رغبته يف السالم.. تحارب أملانيا عىل جبهتني

  . وأنها حرب ال يعلم أحد مداها

 ابنه املريض فريدرش الثالث  عىل عرش أملانيا  ليخلفه)Wilhelm I( )1(  تويف فيلهلم األول1888ويف عام 
) Friedrich III( )2( فيلهلم الثاين  البنه ً يوما فقط من اعتالئه العرش ليمهد الطريق99 والذي تويف بدوره بعد)الذي )3 

ومنذ البداية حاول القيرص الشاب الحد من نفوذ مستشار الرايخ املخرضم بسامرك ما أدى إىل .. ًقيرصا للرايخ األملاين توج 
 بتنحي 1890عرش من مارس  وكللت هذه التطورات يف الثامن .. تفاقم الخالفات بينهام ووصولها إىل نقطة الالعودة

  .وتعيني مستشار جديد..  جميع مناصبهبسامرك عن

ومتثل ذلك يف .. وبعدها بدأ القيرص فيلهم الثاين باعتامد نهج جديد يف السياسية الداخلية والخارجية للرايخ األملاين
  ..وإلغاء قانون مالحقة االشرتاكيني.. والسعي لكسب طبقة العامل.. البداية يف تحسني الخدمات االجتامعية

                                                 
 أول قـيرص 1871 ثم أصبح يف عام بروسيا ملكا عىل 1861ج يف عام تو) 1888 مارس 9 يف برلني مات يف -1797 مارس 22 يف برلنيولد يف   )1(

 حتى وفاته 1871ومتتد فرتة جلوسه عىل عرش الرايخ الثاين من عام . أوتو فون بسامرك عىل يد أملانيابعد توحيد ..  الرايخ الثاينأملاين يف 
 بعـد 1871ًوقد توج قيرصا للرايخ يف عام . 1848قمع ثورة لدوره يف " أمري قذائف املدفعية"وقد أطلق عليه البعض لقب . 1888يف عام 

ونجـاح بسـامرك يف توحيـد اإلمـارات األملانيـة املشـتتة لتصـبح ..  بسـامرك عىل يد الحرب األملانية الفرنسية يف فرنساانتصار أملانيا عىل 
  ".الرايخ الثاين"أطلق عليها .. مملكة واحدة

وقـد تربـع ..  يومـا99 األملـاين ملـدة للرايخ الثاينكان قيرصا ) 1888 يونيو 15 مات يف - أكتوبر18 يف بوتسدامولد يف . (فريدريش الثالث  )2(
وفريدريش الثالث . فيلهلم الثاينً يوما وخلفه القيرص 99ولكنه مات بعد .. 1888 يف عام فيلهلم األولعىل العرش بعد وفاة أبيه القيرص 

  ).1890 -1811 (أوجوستاوابن القيرصة ) 1888 -1797 (فيلهلم األولهو ابن القيرص 
كان قيرصا للرايخ الثاين األملـاين ) 1941  يونيو4 مات يف دورن يف هولندا يف - 1859  يناير29ولد يف برلني يف  (Wilhelm IIفيلهلم الثاين   )3(

 ابتـداء بروسـياالتي حكمت مملكة .. وهو ينحدر من أرسة هوهنتسولرن. ًإىل جانب كونه ملكا لربوسيا.. 1918 حتى عام 1888من عام 
بعـد .. 1918وأجرب عىل التنازل عن العرش يف عام .. 1888 بعد وفاته عام ًتوج قيرصا.. فريدريش الثالثوهو ابن القيرص . 1702من عام 
  .هولنداونفي إىل .. وىلالحرب العاملية األ يف أملانياهزمية 
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وهو ما دفع فيلهم الثاين للعودة إىل .. ًالسياسة أيضا فشلت يف احتواء نفوذ الحزب االشرتايك الدميقراطي بيد أن هذه 
األمر الذي ألقى بظالله القامتة عىل الحياة السياسية والربملانية يف أملانيا يف أواخر .. سياسة بسامرك القامئة عىل القمع

  . القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين

وكان يطمح نحو توسع ... ًن اإلمرباطور الجديد معارضا لسياسة بسامرك الخارجية الحذرة واملرتددة يف الترصفوكا
.. ورسعان ما أفسدت الخالفات بني فيلهلم الثاين ومستشاره جو العالقة بينهام. رسيع وقوي لحامية مكانة أملانيا يف العامل

وقد حدث .. فأبدى احرتاما قليًال لسياساته يف أواخر العقد الثامن.. لهلموقد اعتقد بسامرك أن بإمكانه السيطرة عىل في
وكانت األغلبية الربملانية .. 1890الرشخ النهايئ بعد أن حاول مبسارك تنفيذ قوانني مكافحة االشرتاكيني يف بداية عام 
ولكن الخالف حدث .. ل بالقانوناملكونة من حزب املحافظني والحزب الليربايل القومي عىل استعداد لتمديد مدة العم

وهي سلطة كانت تستخدم لقمع الخصوم .. بشأن سامح القانون لقوات الرشطة بنفي االشرتاكيني من بلداتهم
يف حني ساند املحافظون فقط القانون .. ورفض الحزب الليربايل القومي املوافقة عىل هذا الجزء من القانون.. السياسيني

وحني استمر . بعدم املوافقة عىل القانون ألن بسامرك مل مينح موافقته عىل تعديل القانونوهددوا .. إذا تم تعديله
.. 1889وخاصة معاملة عامل املناجم الذين أعلنوا إرضابهم يف عام .. الجدل ازداد اهتامم فيلهلم بالقضايا االشرتاكية

.. بسامرك يف املجلس ليك يوضح سياسته االشرتاكيةًوكان دامئا ما يقاطع .. واستمر يف تنفيذ سياسته النشطة يف الحكومة
حاول .. ورغم أن فيلهلم دعم مكافحة االشرتاكيني املعدل.. عارض بسامرك بحدة سياسة فيلهلم وعمل عىل تجاهلها

ولكن حني مل تنجح حجج بسامرك يف إقناع فيلهلم مل يستطع .. بسامرك دفعه إىل عدم املوافقة عىل هذا التعديل كلية
ليك يتخذ ذلك حجة للقضاء عليهم .. كم يف أعصابه واندفع يفصح لفيلهلم عن رغبته يف تأجيج الرصاع مع االشرتاكينيالتح

وحني أدرك بسامرك الحامقة التي .. فأجابه فيلهلم بأنه ال يريد بدء فرته حكمه مبعركة دموية ضد رعاياه.. وتحطيمهم
ًبل واقرتح أيضا .. وافق عىل سياسته االشرتاكية تجاه عامل الصناعةف.. ارتكبها حاول التوصل مع فيلهلم إىل حل وسط

ورغم هذا فقد أدت سلسلة األحداث إىل زيادة .. تكوين مجلس أورويب ملناقشة ظروف العمل يرأسه اإلمرباطور األملاين
رية تشويه صورته وشعر بسامرك بكراهية اإلمرباطور وعدم تقديره له ومبحاولة مستشا.. الهوة بني فيلهلم وبسامرك

وقد أظهر ذلك .. كام كان يشرتط الدستور األملاين.. فرفض التوقيع مع فيلهلم عىل إعالن لحامية حقوق العامل.. لديه
وقد عمل بسامرك من خلف .. مدى استياء بسامرك من تدخل اإلمرباطور املتزايد يف سلطات بسامرك الغري محدودة

وكانت آخر فصول الخالف حني حاول . ملي الذي كان فيلهلم يعتز به أميا اعتزازالكواليس عىل تحطيم مجلس العمل العا
أما القوى األخري يف الرايخستاج .. فصوتت كتلته باملوافقة عىل قانون االشرتاكيني.. بسامرك تكوين أغلبية برملانية جديدة

ودعى .. ف جديد مع الحزب املركزيأراد بسامرك تشكيل تحال.. فكانت الحزب املركزي الكاثولييك وحزب املحافظني
.. وكانت هذه آخر مناورات بسامرك السياسية.. لودفيج فيندهورست الزعيم الربملاين إىل مناقشة إمكانية التخالف بينهام

ًيف دولة برملانية ميتلك رئيس الحكومة معتمدا عىل الثقة .. وغضب فيلهلم لدى سامعة خرب زيارة بسامرك لفيندهورست
ًأما يف أملانيا فاملستشار كان معتمدا عىل .. ه إياها األغلبية الربملانية يف تكوين تحالفات سياسية لدعم قرارتهالتي منحت

وهنا انفجر .. وكان فيلهلم يعتقد بأن لديه الحق يف أن يتم إبالغه بلقاء رئيس وزرائه قبل حدوثه.. ثقة اإلمرباطور وحده
شجب .. وللمرة األوىل أجرب بسامرك عىل كتابة استقالته. رك به كإمرباطورفيلهلم بالغضب بعد أن أدرك استهانة بسام

وهكذا سقط بسامرك .. ومل تنرش هذه االستقالة إال بعد وفاة بسامرك.. فيها تدخل فيلهلم يف الشؤون الداخلية والخارجية
 اضطر بسامرك إىل تقديم .وأدرك أن قرار العزل عىل وشك الصدور.. ضحية إلمرباطور صنع هو إمرباطوريته بنفسه

  ليخلفه يف مستشارية أملانيا.. عن عمر يناهز الخامسة والسبعني.. 1890استقالته بعد إرصار فيلهلم الثاين يف عام 
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ًوأعطى لقبا جديدا وهو .. لقد طرح بسامرك مثل ورقة لعب.. ورئاسة الوزراء يف بروسيا ليوفون كابريفي دوق فون "ً
وانتقل بعد شهر من وفاة زوجته يف ).. ًالواقعة حاليا يف بولندا(ة تقاعده الهادئة يف ضيعته يف فارتسني وبدأ فرت".. ْالونبورج

.. ًمنتظرا بال جدوى خطاب استدعائه للخدمة مرة أخرى..  إىل فريدريشرسوهه بالقرب من هامبورج1894 نوفمرب 27
وقد كان شهرته .. األموال لبناء النصب التذكارية تخليدا لهفجمعوا .. ومبجرد خروجه من السلطة بدأ املواطنون يف متجيده

ًوألفت الكتب عنه وحققت نجاحا كبريا.. فسميت العديد من املباين باسمه.. الواسعة يف أملانيا ورسمه الكثري من .. ً
  .الرسامني ومن بينهم فرانتس فون لينباخ وألرز

  
  رضيح بسامرك

 عن 1898 يوليو عام 30مات يف ".. أفكار وذكريات"يف جمع مذكراته املعنونة النهاية أنفق بسامرك سنواته األخرية 
وقد نقش عىل شاهد .. حيث دفن يف رضيحه املسمى رضيح بسامرك.. ًعمر ناهز الثالثة والثامنني عاما يف فريدريشرسوهه

  .الخادم األملاين املخلص للقيرص فيلهلم األول"قربه الرخامي 

ى بسامرك أن حروب بروسيا ضد النمسا وفرنسا إمنا نشبت عن طريق تالعبه باإلمارات ويف سنواته األخرية ادع
وكانت هذه الرؤية مقبولة بني املعارصين واملؤرخني حتى عقد الخمسينيات من القرن .. ًاملحيطة وفقا لخطته الكبرية

والتي يضع نفسه فيها يف .. بعد عزلهوبالرغم من ذلك فقد بنيت هذه الرؤية عىل مذكرات بسامرك التي كتبها .. العرشين
  .مقدمة األحداث

  نهاية حقبة بسامرك

  
  القيرص األملاين فيلهلم الثاين يف منفاه الهولندي

      
   فيلهلم الثاين فيلهلم األول               فريدريش الثالث      
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  الفصل الثاين

  الدول األوروبية

  قبل الحرب العاملية األوىل
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  .. أملانيا1

تجىل النهج الجديد للقيرص فيلهلم الثاين عىل صعيد السياسة الخارجية يف عدم تجديد معاهدة عدم االعتداء مع 

وردت أملانيا بدورها 1894 األمر الذي دفع األخرية إىل إبرام اتفاقية عسكرية مع فرنسا يف عام 1890لقيرصية عام روسيا ا

ورغم معارضة بعض األحزاب ويف مقدمتها الحزب االشرتايك .. عىل ذلك باإلعالن عن خطط توسيع أسطولها الحريب

وقد جرى ذلك .. األسطول بسفن حربية ذات طابع هجوميالدميقراطي لهذه الخطط إال أن الربملان صدق عىل تعزيز 

وكان لهذه القرارات أثر .. وسط حملة دعائية واسعة لكسب الرأي العام األملاين من خالل نرش األفكار القومية املتطرفة

ًبالغ السلبية عىل العالقات مع بريطانيا العظمي التي رأت فيها تهديدا رصيحا ملصالحها  اندالع سباق والنتيجة كانت.. ً

  . ًمحموم للتسلح يف أوروبا وخصوصا بني أملانيا وبريطانيا

  )1(ورجل العامل املريض.. أملانيا

  
  السلطان عبد الحميد

وتضمن هذا التوجه ..  القرن التاسع عرش إىل توثيق عالقاتها بالدولة العثامنيةمن جهة أخرى عمدت أملانيا يف أواخر

وقد .. والذي رأت فيه بريطانيا محاولة جديدة لتهديد مناطق نفوذها)  بغداد- برلني(االتفاق عىل مرشوع خط حديد 

عالن عن اتفاقية التفاهم  باإل1904ردت بريطانيا عىل هذه السياسة بالسعي للتقارب مع فرنسا والذي تكلل يف عام 

  .الودي مع فرنسا

 انضمت روسيا إىل هذه االتفاقية التي تحولت إىل حلف ثاليث ضم القوى الرئيسية للحلفاء يف مواجهة 1907ويف عام 

ت واشتدت النزاعات بني القوى األوروبية نتيجة للسياسات االستعامرية ومحاوال.. قوى املحور أثناء الحرب العاملية األوىل

  .توسيع مناطق النفوذ يف أفريقيا وآسيا

وجاءت هذه الرشارة عندما أقدم ..  ومع تفاقم الرصاعات الدولية مل يتطلب األمر سوى رشارة صغرية وتندلع الحرب

  . يف رساييفو1914يف الثامن والعرشين من يونيو عام " فرانس فرديناند"رصيب متطرف عىل اغتيال ويل عهد النمسا 

                                                 
، ومن ثم تقاسم أجزائها، هـذا باإلضـافة إىل "تركة الرجل املريض" التي أسموها العثامنيةأتفقت الدول الغربية عىل اإلجهاز عىل الدولة   )1(

 الحـرب عـىل الدولـة بقـوات منظمـة الرصبود، وإعـالن  والهرسك، الذين هزموا الجيش العثامين وحارصوه يف الجبل األسـالبوسنةمترد 
م، وضـغط دول الغـرب املسـيحية عـىل الدولـة 1877، املوافق سنة ـه1294 التي قامت سنة  الفظيعةالروسيةوخطرة، وانفجار الحرب 

  .والنمسا روسيا بتحريض ومساعدة من بلغارياإلعالن الدستور وتحقيق اإلصالحات يف البالد، باإلضافة إىل قيام الثورات يف 
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 )1(ات األوىل للجيش األملاين يف املعارك مع قوات الحلفاء إال أن طول أمد الحرب حولها إىل حرب خنادقورغم النجاح

وقد .. استخدمت فيها مختلف األسلحة ومبا فيها األسلحة الكياموية وأسفرت عن خسائر فادحة يف األرواح لدى الطرفني

كان البد أن تؤدي إىل .. إىل تعميق األزمة السياسية يف أملانياأدى تاليش األمل بتحقيق نرص عسكري رسيع يف نهاية املطاف 

  .. الفشل العسكري يف النهاية

  أملانيا بعد بسامرك 

م اتفقت 1894ويف سنة .. م1890وساءت عالقات أملانيا مع البلدان األوروبية األخرى بعد ترك بسامرك السلطة سنة 

كام اتفقت فرنسا وروسيا عىل .. ة أخرى من دول التحالف الثاليث قواتهاروسيا وفرنسا عىل تعبئة قواتهام إذا ما عبأت أم

  .أن تساعد كل منهام األخرى إذا ما هوجمت إحداهام من جانب أملانيا

  .. الوفاق الثاليث

لكن بناء أملانيا .. ُيف ذلك الوقت كانت بريطانيا تتبع سياسة خارجية خالل القرن التاسع عرش عرفت بالعزلة املجيدة

وتستشعر هي األخرى مدى حاجتها إىل .. قواتها البحرية بهذا الشكل جعل بريطانيا تستشعر الخوف من جراء ذلكل

  .فأنهت بذلك عزلتها اإلختيارية.. حلفاء

وعىل .. َّم سوت كل من فرنسا وبريطانيا خالفاتهام املاضية حول املستعمرات ووقعتا االتفاق الودي1904ويف سنة 

َّإال أن البلدين بدءا مناقشة خططهام الحربية .. فاق مل يتضمن أية التزامات مبساعدات حربية متبادلةالرغم من أن االت

  .. املشرتكة

ومل يرغم الوفاق الثاليث أعضاءه أن .. م انضمت روسيا إىل الحلف الودي وأصبح يعرف بالوفاق الثاليث1907ويف سنة 

بحسب التوزيع .. لكن التحالفات قسمت أوروبا إىل معسكرات متنازعة. .يشرتكوا يف الحرب مثلام تضمن التحالف الثاليث

  .الذي أرشنا إليه يف البداية

  أزمات ما قبل اندالع الحرب

  .. مؤمتر الجزيرة الخرضاء

فدعا إىل عقد مؤمتر دويل يف الجزيرة " وليم الثاين"كانت سيطرة الفرنسيني االقتصادية قد استفزت اإلمرباطور األملاين 

  .فطلبت كل دولة منهام التأييد من حليفاتها.. م تحول إىل رصاع دبلومايس بني فرنسا وأملانيا1906رضاء الخ

ويف هذا املؤمتر ظهر احتامل قيام حرب بني أملانيا وكل من فرنسا وبريطانيا وروسيا وبحث العسكريون يف هذه الدول 

 بأن يسحق الجيش األملاين فرنسا ويخرجها من ميدان القتال وكانت الخطة األملانية تقيض.. الخطط املحتملة لهذه الحرب

وكان القيرص .. بحركة التفاف واسعة النطاق عرب األرايض البلجيكية وحني ينتهي من ذلك يقذف بكل قواته ضد الروس

  .األملاين قد أصدر تعليامت بأن تقيض الخطة العسكرية بدخول األملان باريس خالل أسبوعني من الحرب

  

                                                 
  . هي إحدى الحيل العسكرية  )1(
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  .. ة البلقان األوىلأزم

وكانت املرشوعات القومية يف البلقان متثل قنبلة موقوتة يف .. م1908أما األزمة الثانية فقد وقعت يف البلقان سنة  

قلب أوروبا ألن كل دولة بلقانية لها أحالمها القومية التي تتعارض مع الدول البلقانية األخرى ومع مصالح الدول الكربى 

 النمسا واملجر تقف يف وجه كل األماين القومية للرصب والبلغار والرومانيني وغريهم وقد انفجر الرصاع وكانت إمرباطورية

ًعندما قررت النمسا ضم البوسنة والهرسك إليها وكان هذا األمر يعني إبعاد مليون رصيب عن وطنهم األم إبعادا أبديا ً ..

مرباطورية النمسا فأعلنت روسيا التي تعترب نفسها األم لشعوب وضمهم إىل املاليني الخمسة من الرصبيني الخاضعني إل

ًم ليك تحتفظ بهيبتها فبدت الحرب وشيكة الوقوع غري أن فرنسا مل تبد حامسا 1908البلقان التعبئة العامة يف ديسمرب 
لسلطان العثامين عن لتأييد روسيا ونصحت بريطانيا النمسا بإعادة  النظر يف موقفها فعرضت النمسا تقديم تعويض مايل ل

ممتلكاته يف البوسنة والهرسك عىل أن تقبل الدول األوروبية االعرتاف مبا حدث إال أن الروس راوغوا يف قبول هذا االقرتاح 

فهددت أملانيا روسيا التي رضخت لهذا التهديد وبالتايل مل يكن يف وسع الرصب مواجهة النمسا خاصة أن دعاة الحرب يف 

ون لفكرة رضورة مواجهة األفعى الرصبية وأن الحرب مع الرصب آتية ال محالة ومن األفضل التعجيل بها النمسا كان يروج

ًفأقر الرصب بضم النمسا للبوسنة والهرسك وبذلك انتهت األزمة التي هزت النظام القائم يف أوروبا هزا عنيًفا بانتصار 

قربت ساعة الحرب ) الرويس الفرنيس اإلنجليزي( الوفاق الثاليث التحالف األملاين النمساوي غري أن الطريقة التي هزم بها

ْبدرجة كبرية فقد هزمت روسيا تحت تهديد السالح األملاىن وكان عىل دول الوفاق أال تسمح بحدوث ذلك مرة أخرى َُ ِ.  

  أزمة أغادير

الداخيل يف املغرب وأرسلت لتقرب الطريق إىل الحرب فقد انتهزت فرنسا الوضع  (1911وجاءت أزمة أغادير يف يوليو 

حملة بحرية ملساعدة سلطانها فأثار هذا العمل أملانيا التي أرسلت إحدى مدمراتها إىل ميناء أغادير املغريب بحجة حامية 

ُأن بالده لن تقف ساكنة إذا فرضت الحرب عىل " مانش هاوس"املصالح والرعايا األملان فأعلن رئيس الوزراء الربيطاين 

إال أن هذه األزمة انتهت .. أو ترتاجع.. إما أن تقاتل:  الجميع بعد خطاب هاوس أن أملانيا أمام خيارينفرنسا وأدرك

باتفاقية أصبحت مبقتضاها املغرب فرنسية مع احتفاظ أملانيا بالحق يف التجارة بها وتعويضها برشيطني كبريين يف الكونغو 

  .الفرنيس

ًوقد تغريت السياسة الفرنسية تغريا جذري ا بعد أزمة أغادير فقد تولت السلطة يف باريس حكومة ذات نزعة وطنية ً

حيث تبنت اسرتاتيجية الدفاع الهجومي ملواجهة أملانيا أو ما يعرف بالحرب الوقائية بدالً من ) بوانكاريه(متطرفة بزعامة 

باطاتها مع أملانيا يف مقابل اسرتاتيجية الدفاع فقط أدى ذلك إىل قيام فرنسا بحمل روسيا عىل التخلص من جميع ارت

حصولها عىل مساندة فرنسية لالدعاءات الروسية يف البلقان وأعلنت فرنسا أنه إذا تدخلت أملانيا يف حرب تنشب يف 

البلقان فستدخل تلك الحرب إىل جانب روسيا يف كل األحوال أما إيطاليا فاستغلت أزمة أغادير لتحقيق أطامعها يف 

ه وأعلنت الحرب عىل الدولة العثامنية فوقفت أملانيا إىل جانب الدولة العثامنية وهو األمر الذي شواطئ ليبيا وبحر إيج

  .ساعد عىل خروج إيطاليا من الحلف الثاليث وإعالنها الحرب عىل أملانيا

  أزمة البلقان الثانية

 للنمسا يف عدم القيام ُكان الرصب والبلغار يأملون أن تساعدهم روسيا يف املستقبل لذلك تنصلوا من وعودهم

  وانتهى األمر بتكوين العصبة البلقانية.. ُبدعاية للجامعة الرصبية والدولة السالفية الكربى يف داخل النمسا واملجر
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التي تضم بلغاريا واليونان والرصب وحذرت الدول الكربى هذه العصبة من أي محاولة لتمزيق ممتلكات الدولة العثامنية 

ويف ستة أسابيع .. فاشتعلت الحرب يف البلقان.. م1912أن الرصب أعلنوا الحرب عىل العثامنيني يف أكتوبر يف البلقان غري 

وأثارت هذه االنتصارات النمسا التي .. انتزعت العصبة البلقانية جميع أرايض العثامنيني يف أوروبا ما عدا القسطنطينية

.. مان الرصب من منفذ بحري مبارش عىل بحر األدرياتيكدعت إىل عقد مؤمتر دويل وكان أهم غرض للنمسا هو حر

لكن املشكلة سويت بإقامة دولة مستقلة يف ألبانيا .. ًوأصبحت ألبانيا مركزا للرصاع الدبلومايس الشديد بني النمسا وروسيا

  .ُتحكمها أملانيا

  .. توقيع معاهدة لندن

ِومل يكد مداد .. ا يف القسطنطينية وشبه جزيرة جاليبويلووقعت معاهدة لندن التي حرصت األمالك العثامنية يف أوروب

وتدخلت الدولة العثامنية .. معاهدة لندن يجف حتى نشبت الحرب بني دول العصبة البلقانية الثالث عىل مغانم الحرب

انية الثانية وانتهت الحرب البلق.. وتدخلت الدول الكربى لتحقيق مصالحها خاصة روسيا والنمسا.. ورومانيا يف تلك الحرب

ًلذلك فكرت النمسا يف سحق رصبيا عسكريا .. وتزعزع مكانة النمسا الدولية.. وضعف وتنامي قوة رصبيا.. بهزمية بلغاريا

وبالتايل تسببت الحروب البلقانية يف زيادة التوتر داخل الكتلتني األوروبيتني .. لتفادي خطر تكوين دولة رصبيا الكربى

  ..واالستعداد ملواجهة عسكرية كربى) الوفاق الثاليث(و) اليثالحلف الث: (املتصارعتني

***  

 



- 35 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  !!اندالع الحرب 
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ًفالقارة ككل تقريبا أصبحت عبارة عن .. كان الوضع يف أوروبا قد أصبح بالشكل املشار إليه يف الفصل السابق

ٍمجموعات تحالفية مختلفة تتقلب جميعها عىل صفيح ساخ تتنازعهم أطامعهم .. والجميع ينظر للجميع بتوجس.. نُ

والكل يف انتظار نزع فتيل الحرب التي .. والشعوب تتنازعها دعاوي القومية.. والحكام.. التوسعية عىل مستوى القادة

ا فتيل  لينزع حادث اغتيال ويل عهد النمس1914حتى جاء ذلك اليوم الثامن والعرشين من يونيو.. كانت قادمة ال محالة

  .الحرب العاملية األوىل

  االنفجار

ّيف هذا التوقيت كانت النمسا قد توصلت لقناعة مفادها أن الهجوم عىل رصبيا برضبة وقائية لتفادي رش الرصب 

ًكام نظر النمساويون للرضبة الخاطفة لرصبيا حالً .. سيكون هو الحل املناسب لذلك.. وتوسعاتهم الجغرافية املقلقة

ًاخلية لإلمرباطورية النمساوية الهنجارية للحفاظ عىل وحدة أراضيها من الجارة رصبيا وخصوصا أن األخرية للمشاكل الد

فكان النمساويون مسؤولون عن السياسة الخارجية .. تحت النظام املليك النمساوي) منساوية وهنجارية(اتسعت رقعتها 

  .. نجاريني عارضوا اإلنفاق الالزم للتسلحلإلمرباطورية التي تدعو لتسليح اإلمرباطورية إال أن اله

  سباق التسلح

 HMS للسفينة الحربية 1906ازداد سباق التسلح الذي اندلع بني أملانيا وبريطانيا مع إطالق بريطانيا يف عام 

Dreadnoughtقولةًخاصة أن كال من بريطانيا وأملانيا كانتا تؤمنان مب..  السفينة التي ألغت كل ما كان قبلها من سفن :

ِكام أن سباق التسلح كان مبثابة دورة تعزيز ذاتية من االستعداد ".. ًأن السيطرة عىل البحر مسألة حيوية جدا ألي أمة" ِ َ

ِالعسكري املتصاعد ِ َ ُ   .وأصبح الوضع يعني أن ثورة بناء السفن هي جزء من حركة عامة باتجاه الحرب بالنسبة للجميع..ِ

  ..  التسلح يف أوروبااملد اإلرهايب أحد نتائج سباق

وتوفر .. وزيادة حدة سباق التسليح.. نتيجة ملا استعرضناه من مقدمات شهدتها أوروبا من حيث تنامي النزعة القومية

فقد ".. الوطنية"أنواع متعددة من السالح يف يد الجميع مبا فيهم املدنيني ممن ينتمون لتنظيامت إرهابية ترفع شعار 

وكان من .. ًأوربا بداية من أواخر القرن التاسع عرش لتشهد دولها حالة مستمرة من املد اإلرهايبانعكس كل ذلك بقوة يف 

وطائفة متنوعة من الفوضويني يف جميع أنحاء .. بني املجموعات النشيطة املتمردون اإليرلنديون والثوار االشرتاكيون الروس

.. ً منخرطة أيضا بنشاطات إرهابية خارج أوروبا ـ يف مرص مثًالإال أن الجمعيات الرسية كانت.. أوروبا وأمريكا الشاملية

وكللت أخرى .. وكان لبعض هذه الهجامت عواقب مأساوية..  بهدف تحقيق التحرر القوميـًويف الهند والصني أيضا 

 .بالنجاح يف املدى الطويل وليس يف املدى القصري

ًفقد قتلوا قيرصا روسيا  - ًوكان عنف اإلرهابيني يف القرن التاسع عرش ملحوظا  باإلضافة إىل الكثري ).. أليكساندر الثاين(ً

يف عام ) جيمس جارفيلد(وقبله 1901وليام ماكنيل يف العام (من الوزراء وكبار النبالء والجرناالت والرئيسني األمريكيني 

سادي (ورئيس فرنسا .. املجرية-اوية يف اإلمرباطورية النمس) زيتا(واإلمرباطورة ) .. أمربتو(وملك إيطاليا امللك .. 1881

ثم جاء أشهر اإلغتياالت التي ..  هذا عىل سبيل ذكر أشهر الضحايا–رئيس وزراء إسبانيا ) .. وأنتونيوكانوفاس) .. (كارنو

 .. وقعت عىل يد أعضاء ممن ينتمون لتلك الجامعات
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  )اغتيال ويل عهد النمسا(

  
  ويل عهد النمسا مع زوجته قبل لحظات من إطالق النار عليه

وما ترتب .. لكن ملا تبعه من أحداث.. ليس لشخصية صاحبه.. ًمل يعرف التاريخ اغتياالً سياسيا أهم من هذا االغتيال

ٍفقد جر العامل أجمع لحرب كونية هي األوىل يف التاريخ.. ًعليه من نتائج غري مسبوقة عامليا ّ.  

  .. ًودمر أيضا.. ما قتل.. ومن الحب

.. ًوبدت وكأن القدر يخط بيديه كل مساراتها بعيدا عن منطق األحداث.. القصة من بداياتها تثري مكامن اإلندهاش

يف حب امرأة " فرانس فرديناند"د النمسا األمري فكان أول تصاريف القدر يف هذه القصة هو وقوع ويل عه.. واملعتاد منها

ُوما ميليه .. دون اإللتفات للربوتوكول املليك.. وتحدى الجميع من أجل أن يتزوج بها.. عادية من عوام الشعب النمساوي

ومل يرتدد األمري .. كان البد من أن يتنازل عن عدد من املزايا امللكية.. وألجل موافقة البالط املليك عىل زواجه منها.. عليه

فقد كان يحبها بجنون شديد لدرجة أنه كان يشعر بالقهر لعدم سامح النظام املليك لها مبرافقته لحضور .. الولهان

بينام تعجز هي .. املناسبات الرسمية وامللكية مثل باقي زوجات األمراء الاليئ كن يرافقن أزواجهن يف مختلف املناسبات

وليك يتحايل عىل هذا النظام قرر اإلنخراط يف السلك العسكري كمفتش عام ..  العهدعن الظهور يف معيته وهو ويل

  .حيث كان القانون العسكري يسمح لزوجات الضباط ذوي الرتب العالية مبرافقة أزواجهن.. للجيش النمساوي

  
  رسم تخييل للحظة إطالق الرصاص عىل ويل عهد النمسا
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سوف ) السالفيني(ًيظن أن تعاطفه املعروف عنه مسبقا مع الصقالبة ) املجر-النمسا(وكان األمري فرديناند وريث عرش 

  .. ودول البلقان) املجر-النمسا(يقلل االحتكاكات بني 

.. ًالشاب يطوف شوارع البوسنة بسيارة مكشوفة مع زوجته صويف امللفوظة ملكياكان األمري .. م1914 يونيو28ويف يوم 

وحتى يعوضها هذا التجاهل املليك يف بالده قرر التجول بها يف موكب رسمي يجوبان فيه شوراع البوسنة والتي كان جيش 

وبينام كان كٌل منهام يزهو . .ويف أول ظهور علني لهام يف سيارة مكشوفة وسط موكب مليك.. النمسا قد ضمها للمملكة

وأخرج .. تقدم نحوهام شاب رصيب رأى يف هذا الترصف تبجح منساوي أجنبي باحتالل أرضه.. باآلخر بكل رىض وسعادة

وبهذا .. ًوآخر ظهور علني لهام معا.. ًليقتلهام معا يف أول.. ويف لحظات معدودة كان قد أفرغه يف جسد الحبيبني.. مسدسه

ثم بدأت تداعياته التي جرت العامل أجمع إىل واحدة من أبشع صفحاته ..  انتهى هذا املشهد الرومانيسالشكل املأساوي

  .التاريخية

طالب رصيب يف رساييفو عىل عالقة بأحد التنظيامت اإلرهابية يف الرصب يسمى " جافريلوبرنسيب"كان القاتل ويدعى 

 كان يهدف إىل توحيد الدول التى يعيش فيها الرصب مبا رصبيا يف 1911 وهو تنظيم رسى تأسس يف عام )1("اليد السوداء"

  . النمساوية املجريةفيها البوسنة والهرسك التى كانت جزء من اإلمرباطورية

  رصبيا ترفض مطالب النمسا

وبدعم خاص من أملانيا وبعد أن حصلت عىل وعد رصيح منها مبساعدتها يف أي عمل تتخذه ضد رصبيا أرسلت 

وكان من بني رشوط النمسا ..  نقاط للحكومة الرصبية مبثابة تهديد10 رسالة ذات 1914 يوليو 23الحكومة النمساوية يف 

ّووجهت تلك .. ورضورة مشاركتها أي النمسا يف محاكمة املتهمني.. عليها رصبيا حل الجمعيات الرسيةالتي وافقت 

والرشوط باستثناء رشط .. فقبلت رصبيا معظم املطالب.. وبرشوط مذلة وشبه مستحيلة.. املطالب إىل الرصب بشكل إنذار

  .. طالب األخرى يف مؤمتر دويلواقرتحت أن تسوى امل.. واحد اعتربته عدوان سيايس عىل استقاللها

  .. وترد بإعالن الحرب.. والنمسا ترفض

بعد أن .. مؤكدًة أن حكومة الرصب وراء هذا االغتيال.. رفضت النمسا عرض رصبيا بشأن تسوية النزاع يف مؤمتر دويل

 28لحرب عىل الرصب ُوانتهزت الفرصة لتعلن ا.. وجدت يف ذلك الحادث ذريعة الستعراض قوتها عىل الصعيد األورويب

ودعم حليفتها أملانيا التي وجدتها ".. تركيا.. املجر"ٍمعتمدة يف ذلك عىل مساندة كل من ..  وتأخذ بثأر قديم1914يوليو 

وفرض .. ًرغبة منها يف إعادة تقسيم املستعمرات.. فرصة مناسبة لتحقيق مطامعها يف تكوين إمرباطورية استعامرية

ًبعد أن مهدت أملانيا متاما لذلك ببنائها أسطوالً بحريا.. ألوروبيةنفوذها عىل باقي الدول ا ًوعسكريا إلجبار بريطانيا عىل .. ً

  .. إعادة التقسيم

                                                 
ًتالل اإلنجليزي تنظيام مشابها يحمل نفس اإلسمنشأ يف مرص أثناء اإلح  )1( تنظـيم املنتقمـون : انبثقت عنه بعض التنظيامت األخـري مثـل.. ً

وكـانوا .. ثم اللجنة العليا للمقاومة وهى تابعه للحزب الشيوعي املوحـد"  جيش رسى"س وهو اختصار يعني -ج.. االنتقاميون.. األحرار
  . كاتبة تطالب الناس باالمتناع عن العمل أو التعاون مع العدو وتحذر الخونة من االنتقاميوزعون منشورات مكتوبة عىل اآللة ال
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  .. بداية الهجوم

فدخلت روسيا الحرب للدفاع عن .. من فورها هاجمت النمسا رصبيا متهمة إياها بدعم املتطرفني الرصب بالبوسنة

ٍوهكذا غدا العامل بني يوم .. ثم أخري.. ودخلت أخري.. انيا الحرب للدفاع عن حليفتها النمسافدخلت أمل.. حليفتها رصبيا

  .وهكذا اندلعت رشارة الحرب العاملية األوىل.. ٌوليلة كله تتنازعه حرب دائرة بال هوادة

.. تعهدت بالدفاع عن السيادة الرصبية مقابل السكوت عن االحتالل الرويس للبوسنةقد .. 1909وكانت روسيا عام 

فقامت روسيا بتحريك قواتها للدفاع .. ًفأصبح لزاما عليها أال تقف مكتوفة اليدين إزاء ما تتعرض له حليفتها من هجوم

ع القوات الروسية عن حالة وعندها تدخلت أملانيا وطالبت روسيا بعدم تحريك القوات وأن ترتاج.. عن الرصب

 1914  اغسطس1فأعلنت أملانيا هي األخرى الحرب عىل روسيا يف .. ومل متتثل روسيا للمطالب األملانية.. اإلستعداد

  . أغسطس3 يف فرنساوالحقتها بإعالن آخر ضد 

  وفرنسا.. وسياأملانيا ضد ر

ثم عادت لتعلن .. أعلنت أملانيا الحرب ضد روسيا يف أول أغسطس.. املجر- وعندما بدأت روسيا بالتعبئة ضد النمسا

  .يف الثالث من أغسطس وبدأت بغزوها عرب لوكسمبورج وبلجيكا.. الحرب كذلك عىل فرنسا بعدها بيومني إثنني

  وبريطانيا ضد أملانيا

  .املجر الحرب عىل روسيا-كام أعلنت النمسا..  أغسطس4نيا الحرب عىل أملانيا يف ورسعان ما أعلنت بريطا

  "حياد مؤقت"باقي األطراف 

ّيف رغبة منها لعدم التورط يف الوقوف مع أحد األطراف قبل أن تتضح حقيقة .. وبعد أن بقيت إيطاليا لفرتة عىل الحياد ٍ

نمسا بعد أن كانت أعلنت حيادها عند نشوب الحرب فقد أغراها م أعلنت إيطاليا الحرب عىل ال1915مايو .. املوقف

الحلفاء بدخول الحرب لتخفيف الضغط عن روسيا مقابل الحصول عىل أراض يف أوروبا وإفريقيا واستطاع اإليطاليون رغم 

قيادة القائد هامشية دورهم وضع اإلمرباطورية النمساوية يف أحرج املواقف لذلك قامت الدول املركزية بحملة عليها ب

م وأصبح إضعاف إيطاليا هو الشغل الشاغل 1917األملاين بيلوف وألحقوا بإيطاليا هزمية ساحقة يف كابوريتويف أكتوبر 

  .للحلفاء طوال ذلك

ا والتي تنامت ارتباطاته.. ًاملعادية تاريخيا لروسيا.. أما تركيا العثامنية.. كام كانت الواليات املتحدة يف عزلة وراء البحار

  . أكتوبر من نفس العام حني قام أسطولها بقصف املواىنء الروسية عىل البحر األسود29فلم تدخل الحرب حتى .. بأملانيا

  بدأت عجلة الحرب يف الدوران

وبذلت محاوالت قليلة ملنع .. اندفعت القوى األوروبية إىل الحرب العاملية األوىل خالل أسابيع من قتل وىل العهد

ًقرتحت بريطانيا مثالً مؤمترا دوليا إلنهاء األزمةفقد ا.. الحرب -النمسا(َّلكن أملانيا رفضت الفكرة مدعية أن النزاع يخص .. ً

فحث القيرص األملاين ولهلم الثاين قريبه .. ورغم ذلك فإن أملانيا حاولت إيقاف الحرب ومنع انتشارها.. ورصبيا) املجر

  .. عبئة قواتهالقيرص نقوال الثاين قيرص روسيا عىل عدم ت
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م كانت النمسا قد أغضبت رصبيا 1908يف سنة .. وكانت روسيا من قبل قد تقاعست عن مساندة حليفتها رصبيا

وحصلت روسيا .. م تعهدت روسيا أن تقف خلف رصبيا1914ويف سنة .. بضمها البوسنة والهرسك ووقفت روسيا محايدة

).. املجر- النمسا( خطط لتعبئة قواته عىل طول حدود روسيا مع ووافق القيرص الرويس عىل.. عىل وعد بدعم من فرنسا

 يوليوعام 30ويف .. لكن القادة العسكريني الروس حثوا القيرص عىل أن يحشد قواته عىل طول الحدود مع أملانيا أيضا

  .. م أعلنت روسيا أنها ستعبئ قواتها كاملة1914

وبعد يومني أعلنت أملانيا الحرب عىل .. ًا عىل التعبئة الروسيةم رد1914أعلنت أملانيا الحرب عىل روسيا أول أغسطس 

ًوكان غزو بلجيكا املحايدة سببا يف إعالن بريطانيا الحرب عىل .. واكتسح الجيش األملاين بلجيكا يف طريقه إىل فرنسا.. فرنسا

سوى مناطق قليلة من العامل مل تبق .. م حني انتهت الحرب1918ومنذ ذلك الحني وحتى نوفمرب ..  أغسطس4أملانيا يف 

  .تقف موقف املحايد من هذه الحرب

.. عندما بدأت آلة الحرب العاملية يف الدوران كان العامل كام قلنا عىل موعد مع ما ميكننا تسميته بتكنولوجيا الدمار

عها كانت مبقدار ما جمي.. ُالتي استخدم فيها اإلنسان تقدمه العلمي والتكنولوجي يف خلق أساليب مستحدثة من األسلحة

وقبل الخوض يف معارك الحرب نتعرض أوالً لهذه .. ودمار أكرث.. مبقدار ما تنطوي عليه من خراب.. تحمله من تقدم

  .. النوعيات الجديدة لنتعرف عليها

  ..الحرب الجوية

ًالذي أدى دورا مهام للغاية يف" سالح الطريان"فال شك أن أقوى تلك األسلحة املستحدثة كان  ..  الحرب العاملية األوىلً

وحدث تقدم كبري يف استخدام سالح الطريان من جانب الحلفاء والدول .. حيث استخدمت الطائرة يف القتال ألول مرة

وألن الطائرات آالت .. كان كل جانب يسعى لصنع طائرات بشكل أفضل من اآلخر.. الوسطى خالل الحرب العاملية األوىل

 فعلوم اإللكرتونيك تدخل مثالً يف نظام املالحة يف الهندسيةيف صناعتها العديد من العلوم ًمعقدة جدا لذلك تتداخل 

 يف دراسة حراريةالديناميكية الات بأنواعها يف حني تدخل علوم الرادارًلذي يضم أيضا " Avionic"الطائرة أوما يعرف بـ 

أما علوم الرسيان فتنظر إىل .. تأثري املحيط عىل الطائرة وتأثري الطائرة يف محيطها وقضايا تتعلق بالدفع والوقود إلخ

علم .. أما يف العرص الحايل فاصبحت الطائرة هي منتوج ألكرث من هذه العلوم. خصوصيات الطائرة يف تدفقها يف الهواء

فقد أدى .. وعلم الرياضيات، وعلم األرصاد هي علوم أساسية يف عملية طريان الطائرة بنجاح وسالمةالديناميكا الهوائية، 

وبالتايل كان األكرث قدرة عىل اإلنفاق عىل هذا السالح يضمن .. كل ذلك إلثقال ميزانيات الدول الداخلة يف الحرب

ما أدى يف النهاية إىل نجاح الواليات املتحدة األمريكية يف وهو .. اإلستحواذ األكرب عىل عوامل النرص خالل املعارك املختلفة

  .وفرض كلمتها يف نهاية الحرب بالشكل الذي سيشار إليه فيام بعد يف موضعه.. ًالسيطرة عىل األمور عسكريا

  .. واملدفع الرشاش.. الطائرة

ارة عن اشتباكات خفيفة وكان القتال الجوي الذي يجري بني مقاتلتني يف حقبة الحرب العاملية األوىل عب

وقريبة املدى بني طائرتني من ذوات الجناح املزدوج املصنوعة من الخشب والورق املقوى واملزودة مبدفع رشاش 

حيث كان ) يف حالة الطائرة ذات املقعدين(مركب عىل احدى الجوانب أو بالقرب من كابينة الطيار أواملدفعي 

الطيار املساعد عىل األهداف املعادية من املقاتالت وطائرات اإلستطالع و.. يجري التعرف البرصي من قبل الطيار

  أوالقاذفات املعادية ومن ثم يجري الدخول يف اشتباك باملدفع الرشاش الذي جعل الحرب العاملية األوىل أكرث
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استخدم الجيش  رضاوة من الحروب التي سبقتها حيث تسببت طلقاته الرسيعة يف حصد جنود املشاة املهاجمني وقد 

  ). ملم8هوتشكس عيار (الفرنيس مدفع 

 
  مجموعة من الطيارين أدوا دورا مهامم يف الحرب العاملية األوىل

  يطانيةوقد حارب هؤالء الطيارون يف القوة الجوية الرب

  
  منوذج لطائرة كانت تستخدم يف معارك الحرب العاملية األوىل

 من أجل اإلطباق عىل ويعتمد األمر كله عىل مكر الطيار قائد الطائرة وعىل دهائه ورسعة تنفيذه للحركات البهلوانية

ًوأحيانا كان الطيار يصيب بطلقاته .. الطائرة املعادية وتوجيه فوهة املدفع الرشاش اليها إلصابتها وإخراجها من املعركة

ريش مروحة محرك طائرته التي يتقاطع اتجاهها مع اتجاه إطالق النار لدى اشتداد القتال واالشتباك الجوي وفقدان 

ّومبا أن التعرف إىل األهداف كان بالنظر املجرد فقد دعت الحاجة يف وقت الحق إىل وسيلة ما .. ًأحياناالقدرة عىل الرتكيز 

لتميز الطائرات الصديقة عن تلك املعادية حيث لجأ الطيارون أول األمر إىل دهن مقاتالتهم بألوان مختلفة لتميزها عن 

زة لها عىل جوانب جسم املقاتلة وعىل سطح األجنحة حيث ًوالحقا بدأت القوات الجوية يف وضع عالمة ممي.. العدو

وقد استخدمت .. ّالتي متيز القوات الجوية اليوم عن بعضها) Airfoce Mark(كانت البداية لرمز القوات الجوية 

نهم ولك.. وكان الطيارون يحملون مدافع رشاشة إلسقاط الطائرات املعادية.. الطائرات بشكل رئييس ملراقبة نشاط العدو

  ..كانوا بهذا يجازفون بقتل أنفسهم بأنفسهم إذا ما حدث أن ارتدت رصاصاتهم إىل نحورهم بفعل مراوح طائراتهم

م بدأت أملانيا بقذف لندن 1915ويف سنة .. واستمر القصف الجوي يف مراحله األوىل خالل الحرب العاملية األوىل

 املبينة يف الصورة 4وكانت طائرة إيركودي إتش..  التأثري يف الحربلكن القذف كان قليل.. وبعض املدن الربيطانية األخرى

ًأعاله تعد من قاذفات القنابل الربيطانية وكانت تحمل طيارا واحدا ومدفعيا ً ً ُ.  
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  الرادار

  "رادار"ُوهو ما عرف فيام بعد بالـ .. اخرتاع آخر دعت إليه الحاجة عند اندالع معارك الحرب العاملية األوىل

  
.. (Zeppelins)ففي أثناء تلك املعارك كان السالح الجوي األملاين يقصف املدن الربيطانية باستخدام املنطاد ذواملحرك 

ولعدم معرفة الربيطانني مبوعد قدوم .. طهوكان يطري عىل ارتفاع شاهق بحيث ال تستطيع الدفاعات األرضية إسقا

ومع إقالع الطائرات من األرض تكون القاذفات قد انتهت من .. القاذفات فكانت الطائرات الربيطانية ال تزال عىل األرض

ًطرا فكانت تشكل خ.. إلقاء قنابلها وبدأت بالعودة إىل مطاراتها وقبل أن تصل الطائرات الربيطانية إىل االرتفاع املطلوب

ُيستخدم لتحديد مكان وهوية األجسام بعيدة .. ومشكلة يجب حلها فكانت هناك حاجة ماسة لوجود نظام إنذار مبكر
) كريستيان هولسميري( العامل األملاين 1904ومن هنا جاءت فكرة تطوير ذلك االخرتاع الذي سبق وابتكره يف عام .. املدى

وبدأت التجارب .. ديو ملنع السفن من االصطدام ببعضها البعض يف البحاروكان عبارة عن جهاز بسيط يستخدم أشعة الرا

حتى انتهى الرادار إىل شكله النهايئ املعروف .. عىل تطوير جهاز مامثل للتعامل مع سالح الطريان طوال فرتة الحرب األوىل

  .وينحيث ظهر أول نظام لراديو طويل املدى عىل يد العامل اإليطايل الشهري مارك1922عام 

  الدبابة

  
 بعض الجنود يحيطون بالدبابة التي استعملت ألول مرة يف الحرب

خالل األسالك الشائكة ُوقد صممت ليك تشق طريقها من .. هي اخرتاع بريطاين خالل الحرب العاملية األوىل

 والدبابة 4وتعرب الخنادق ويشاهد فريق الدبابة وهم يصوبون املدفع إىل العدو وهذه الدبابة من طراز إم يك

والدبابة .. مصممة لالشتباك مع العدو بنريانها املبارشة واملساندة.. هي مركبة قتالية مدرعة.. بتعريفها الحديث

ًقد يضم عددا من الرشاشات املحورية .. باإلضافة لتسليح مساند.. بري العيارلها تسليح رئييس يتكون من مدفع ك

يف حني أن جنازيرها .. وتأمن الدروع الثقيلة وحركتها العالية درجة عالية من الحامية.. والرشاشات الثانوية

  ًيا إىل عهودويرجع استخدام الدبابات تاريخ.. ًمتكنها من عبور حتى األرايض الوعرة برسعات كبرية نسبيا
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 597يف غزوه ملدينة أورشليم عام ) نبوخذ نرص(ِحيث تشري املصادر الحديثة إىل استعاملها من قبل امللك البابيل .. قدمية
خالل الحرب .. يف حني أن الدبابة مبفهومها املعارص ظهرت يف مطلع القرن العرشين.. ُوينسب ابتكارها لآلشوريني.. م.ق

وذلك لكرس جمود الجبهة يف حرب ).. لينكولنشاير(م صنعها ألول مرة لصالح الجيش الربيطاين يف وت.. العاملية األوىل
ليحقق اإلخرتاق ومن ثم اإلستفادة منه لتطويره والتغلغل ملهاجمة .. وهكذا تطور دور هذا السالح.. الخنادق ضد األملان

يدعمها .. شكيالت مدرعة ويف قوات األسلحة املشرتكةبل تنضوي يف ت.. وقلام تعمل الدبابات منفردة.. العدو يف العمق
األلغام املضادة .. وبغياب هذا الدعم تصبح الدبابات معرضة لألسلحة املضادة للدروع.. املشاة واملدفعية وغريها

أن . .وعىل املدى القصري ملشاة العدو.. السمتيات الهجوميه أو الدعم الجوى القريب بالطائرات.. املدفعية.. للدبابات
ومع ذلك ال .. فهي بحاجة لقدر كبري من الدعم الفني والصيانة.. الدبابات من الوسائط املكلفة للغاية من ناحية التشغيل

ًتزال متثل عنرصا رئيسيا يف ترسانات معظم الجيوش حول العامل ًلقد انتزعت الدبابة تدريجيا مركز الصدارة من سالح .. ً
وتكتيكاتها القتالية تطورت عىل مدى عدة أجيال وخالل ما يزيد عىل قرن كامل .. لتقنيوتطورت عىل املستوى ا.. الفرسان

  ً.تقريبا

.. بعد تقدم صناعة املدافع الرشاشة اآللية.. شهدت معارك الحرب العاملية األوىل ظهور الدبابات البدائية
لحرب العاملية األوىل لحفر فلجأت كافة الجيوش خالل ا.. ًأصبحت الكلفة البرشية خالل الحروب عالية جدا

ولفرتة مل يكن أمامها للتقدم واكتساب .. وتعزيزها بخطوط كثيفة من األسالك الشائكة والتحصينات.. الخنادق
.. إال القيام بهجامت عىل امتداد الجبهة وبتشكيالت ضخمة من الجنود املشاة عىل شكل موجات برشية.. األرض

.. بور املنطقة الحرام والفاصلة ما بني الخنادق الصديقة وتلك املعاديةعىل أمل متكن جزء ولو قليل منهم بع
وكان ذلك يتم تحت وابل كثيف من نريان املدافع الرشاشة وقذائف الهاونات .. لالشتباك بالعدو يف معارك تالحمية

ًومن هنا بدأت الجيوش سعيا حثيثا إليجاد الوسائل لحل هذه العقدة. واملدفعية الثقيلة ان قد أسند مرشوع وك.. ً
وأرشف اللورد .. رسي للبحرية الربيطانية لتقوم بتطوير الدبابة وتدريب طواقمها عىل اعتبار أنها من السفن الربية

 1915وجائت باكورة هذه الجهود يف سبتمرب من العام .. عىل لجنة سفن الرب" وينسنت ترششل"األول لألدمريالية 
وللحفاظ عىل الرسية نقلت هذه املركبات الجديدة عىل ".. ليتل وييل"يطانية بصنع أول منوذج ناجح للدبابة الرب

ِومن هنا عرفت بهذا االسم باإلنجليزية وبشكل رسمي منذ ديسمرب من نفس العام.. أنها خزانات للمياه ِسجَل .. ُ ُ
 يف القتال أثناء معركة  بريطانية الصنع1ُاالستخدام األول للدبابة يف املعارك باشرتاك دبابتني من طراز مارك ـ 

.. 1- آي. يس.  وطور الفرنسيون دبابة شنيدر1916 سبتمرب 15يف ).. جزء من معركة السوم" (فلريس كورسيليت"
) كامربي( بينام كانت أول مشاركة ناجحة لحشد من الدبابات يف معركة 1917 إبريل 16واستعملوها ألول مرة يف 

عندما متكنت قوات الحلفاء من اخرتاق املواقع ).. أمينس( معركة  وكان لها دور حاسم يف1917 مارس 20يف 
والذي مل ).. I7V(عىل الجانب األملاين مل يتم إنتاج إال عدد محدود من دبابات .. األملانية بفضل دعم الدروع

 يف 1918 إبريل 24كانت أول مواجهة بني الدبابات من الطرفني يوم ..  دبابة حتى نهاية الحرب20يتجاوز الـ 
ولجأ األملان ) I7V( بريطانية مع ثالث أملانية من طراز 4-عندما تجابهت ثالث دبابات مارك" فيلرس بريتونيوكس"

ًووجدوا عرضا بعض .. فقاموا بحفر الخنادق العريضة.. للعديد من اإلجراءات للحد من تأثري دروع الحلفاء َ َ
ُأسية بغية التمكن من استهداف بطن الدبابة ملالحظتهم كام عمدوا الستدراجها نحو عوائق ر.. الذخائر املؤثرة

كام ظهرت تصنيفات .. ًلكن ذلك مل يكن كافيا لتغيري مسار الحرب.. هشاشة تدريعها أمام األسلحة الخفيفة
ًتسلح مبدافع متوسطة وثقيلة نسبيا) الذكر(فكانت الدبابة .. جديدة   تزود بعدد) األنثى(يف حني كانت الدبابة .. ُ
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عانت هذه الدبابات البدائية .. ُري من الرشاشات الخفيفة بغرض حامية األوىل ومواجهة مشاة العدو كمهمة رئيسية لهاكب
ًكام كان لها اعتامدية منخفضة عموما لكرثة أعطالها .. س عىل األكرث/ كم13فلم تتجاوز رسعتها .. من مشاكل عديدة
فإنه مل تتمكن إال ..  احتشدت يف معركة السوم1- دبابة مارك150ومن أصل وكمثال يكفي القول أنه .. امليكانيكية والفنية

  .نتيجة للمشاكل امليكانيكية..  دبابات فقط من االنطالق يف مرحلة الهجوم9

 
  منوذج ألول دبابة حربية استخدمها اإلنسان يف الحرب العاملية األوىل

  

  
  والتي تم زيادة طول هيكلها" تادبول"املسامة " 4-مارك"ية من فئة دبابة بريطان

  لتتمكن من اجتياز الخنادق األملانية الواسعة

  )1(استخدام األسلحة الكيميائية ألول مرة
الحرب البيلوجية والكياموية منذ القرن السادس قبل امليالد عندما كان اآلشوريون يسممون .. عرف اإلنسان

وهذه الفطريات تنمو فوق سنابل القمح والشعري وغريها من .. هم بفطريات صدأ القمح السامةآبار مياه أعدائ
 يلقون بالفرئان امليتة من الطاعون فوق أسوار املدن التي كانت تحارصها 1743وكان التتار عام .. بعض النباتات

تعامرهم لألمريكتني يف أواخر القرن وكان اإلنجليز واألسبان عند اس.. إلشاعة وباء الطاعون فيها ليستسلم أهلها
ُالخامس عرش يقدمون للقبائل الهندية بالشامل والجنوب بطاطني كهدايا وملوثة بفريوسات الجدري للقضاء 

ويف القرن الثامن عرش كان الروس يلقون بجثث املويت بالطاعون فوق أسوار مدن آسيا الوسطي .. عىل أفرادها
ونابليون يف كل حروبه كان يلقي الحيوانات النافقة من .. مها للغزو الرويساإلسالمية لحصد شعوبها وإستسال

  وإبان الحرب العاملية األويل وضعت بريطانيا .. الطاعون والجمرة الخبيثة يف مياه الرشب ليقيض عىل أعدائه
  

                                                 
 تعرضت لوباء الكولريا عندما وضعت العصابات الصهيونية بكرتيا 1946تعرضت مرص لصور من مختلفة من الحرب الكياموية ففي عام   )1(

 ووقتهـا كـان يطلـق عـىل وبـاء الكـولريا أمـراض 1967يـة مامثلـة يف أعقـاب حـرب وقام املوساد اإلرسائييل بعمل.. الكولريا يف مياه النيل
ُ تلقي بالرباغيث الحاملة للطاعون والكولريا مـن الطـائرات ومعهـا 1931وكانت اليابان يف حربها ضد منشوريا والصني منذ عام .. الصيف

وظلت اليابان تلقـي بهـذه الجـراثيم .. ف من الجنود واملدنينيفحصدت اآلال.. حبوب القمح التي تقبل عليها الفرئان لنرش األوبئة هناك
وبعد استسالمها استعانت الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السـوفيتي بـالخربة اليابانيـة يف . القاتلة حتي نهاية الحرب العاملية الثانية

الفيتناميـة تسـتخدم ) فيـت كـونج(وكانت قـوات .. امينيًوهذا ما جعل أمريكا تشن حربا جرثومية ضد الفيتن.. مجال الحرب الجرثومية
 قام رجل متدين من الهنود الحمر بوضع بكرتيا الساملونيال يف سـالطات 1984ويف عام .. الرماح امللوثة بالجراثيم ضد املحاربني األمريكان

 1995ويف عـام .. دخلـوا املستشـفيات مـنهم 60ً شخصـا 750فأصيب بالتسمم الغـذايئ حـوايل .. بعدة مطاعم أمريكية بدالس وأورجون
قامت جامعة دينية باليابان بنرش الطاعون والكولريا واإليبـوال مـن رشاشـات مـزودة بالسـيارات والتـي أخـذت تجـوب شـوارع طوكيـو 

و أودي بحياة وكان اليابانيون وقتها قد انتابهم الذعر عقب إلقاء مجهول بزجاجة بها غاز األعصاب سارين يف نفق مرتو طوكي.. الرئيسية
  .مام أصاب الدولة جميعها بالرعب..  آخرين دخلوا املستشفيات5000 شخص وأصيب 62
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نابل بيلوجية محملة بالطاعون فوق بكرتيا الكولريا يف مياه الرشب بإيطاليا لتحالفها مع أملانيا بينام كانت أملانيا تلقي ق
م نرش األملان 1915كام طور كل من الحلفاء وقوات الوسط أسلحة جديدة أرادوا بها أن يكرسوا الجمود، ويف أبريل .. لندن

ًالغاز السام عىل خطوط الحلفاء يف معركة إيرب الثانية وسبب ذلك دخانا وغثيانا واختناقا ً يهم لكن القادة األملان كانت لد.. ً
  .. ثقة قليلة يف الغاز وفشلوا يف انتهاز هذه الفرصة لشن هجوم أكرب

وأصبحت كاممات الغاز أداة حربية يف الخنادق كذلك كانت .. كذلك استخدم الحلفاء الغاز السام بعد ذلك بقليل
ًب سالحا جديدا يقذف نفثة من الـلـهقاذفات    .ب املحرتقالـلـهً

 

  
  الجنود البسون كاممات الغاز يف الجبهة الغربية للحامية من الغازات السامة

  معارك الحرب العاملية األوىل

  
  )إىل اليسار(ُيقابلون بالزهور وهم يف طريقهم إىل فرنسا وجنود سالح الفرسان الفرنسيون ) إىل اليمني(الجنود األملان 

  .وهم يف طريقهم إىل الحرب تحدوهم الثقة يف إخراج األملان من بالدهم وكل جانب يأمل يف تحقيق نرص رسيع

  .. الحرب عىل الجبهة الغربية
ثم حورص الجانبان يف حرب الخنادق عىل طول .. م عندما غزت أملانيا بلجيكا وفرنسا1914قتال يف أغسطس بدأ ال

  .. وظلت الجبهة الغربية مجمدة ملا يقرب من ثالثة أعوام ونصف العام.. الجبهة الغربية حتى نهاية العام

األملاين وهي املجموعة التي تعطي رئيس هيئة أركان حرب الجيش ) ألفرد فون شليفن(وكان القائد األملاين 
ًم خطة أملانيا لدخول الحرب التي كانت متوقعة متاما1905املشورة بشأن العمليات الحربية قد أعد سنة    وكانت.. ً
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بهدف إلحاق هزمية رسيعة .. خطة شليفن تقيض أنه يف حالة اندالع الحرب فعىل أملانيا مواجهة كال من فرنسا وروسيا

يف ) شيفلد(وتنبأ .. ثم تبدأ أملانيا الرضبة األوىل إذا ما بدأت الحرب..  تكون روسيا يف تعبئة بطيئة لقواتهابينام.. بفرنسا

  .خطته إن نظام التحالفات العسكرية سوف يؤدي بالتأكيد إىل حرب أوروبية عامة

فالجناح األيرس .. َّامشةوكانت خطة فون شليفن ترى أن يكون ألملانيا جناحان يحارصان الجيش الفرنيس يف شكل كَ

أما الجناح األمين األكرب فيغزو فرنسا عرب بلجيكا ثم يحارص عاصمة .. الصغري سوف يدافع عن أملانيا عرب حدودها مع فرنسا

  .. َّومع تحرك الجناح األمين سوف تقع القوات الفرنسية يف مصيدة الكامشات.. ًثم يتحرك رشقا.. فرنسا باريس

ًالذي أصبح رئيسا ".. هلمون فون مولتكه"ورغم ذلك كان .. انيا يعتمد عىل جناح أمين قويوكان نجاح هجوم أمل

قد غري من خطة فون شليفن بتخفيض .. م، وأدار اسرتاتيجية أملانيا عند بدء الحرب العاملية األوىل1906لألركان يف سنة 

  .. عدد قواته يف الجناح األمين

ألمين أن يبدأ حركة كامشة وأرغم القوات الفرنسية وقوة صغرية بريطانية م استطاع الجناح ا1914 أغسطس 16ويف 

لكنه مل يستطع مقاومة األملان لفرتة .. عىل أن تتقهقر إىل جنوب بلجيكا التي حارب جيشها القوات األملانية بشجاعة

ًلكن بدالً من أن يتجه غربا نحو باريس طبقا للخطة فإن جزءا .. واكتسح فرنسا.. قصرية ً من الجناح األمين للجيش اندفع ً

وكانت هذه املناورة من شأنها أن ترتك األملان معرضني لهجوم .. ًملطاردة القوات الفرنسية املنسحبة رشقا عىل نهر املارن

  .. من الخلف

  .. معركة املارن األوىل

ت قواته قرب نهر املارن رشقي كان الجرنال جوزيف جوفر القائد العام لكل الجيوش الفرنسية قد ثب.. ويف هذه األثناء

ُوبدأ قتاالً رشسا عرف مبعركة املارن األوىل يف .. واستعد للمعركة.. باريس  سبتمرب بدأت القوات األملانية 9ويف ..  سبتمرب6ً

  .تنسحب

  .. ًألنها أنهت آمال أملانيا يف هزمية فرنسا رسيعا.. وكانت معركة املارن األوىل مفتاح النرص للحلفاء

حيث خاض األملان والحلفاء سلسلة من املعارك التي أصبحت .. )1()نهر آين(انسحاب الجيش األملاين قرب وتوقف 

وسعت أملانيا إىل السيطرة عىل موانئ عىل القنال اإلنجليزي لتقطع خطوط املدد الحيوي بني .. تعرف بالسباق نحو البحر

واستمرت املعركة من ..  البحر يف معركة إيرب األوىل يف بلجيكالكن الحلفاء أوقفوا تقدم األملان نحو.. فرنسا وبريطانيا

  .. منتصف أكتوبر حتى منتصف نوفمرب

ًم وصلت الحرب إىل طريق مسدود عىل طول الجبهة الغربية ألن أحدا من الجانبني مل ميتلك 1914ويف أواخر نوفمرب 

واستمر التوقف يف .. ل رشقي فرنسا إىل حدود سويرسا كم عرب بلجيكا وشام720وامتدت جبهة القتال أكرث من .. ًأرضا أكرث

  .الجبهة الغربية نحو ثالث سنوات ونصف

  .. الحرب يف الجبهة الرشقية

م اندفع جيشان روسـيان بعمـق يف 1914ويف أواخر أغسطس .. مضت تعبئة روسيا أرسع مام كانت تتوقع أملانيا

  متكنـوا بهـا.. ن الجيشـني أصـبحا منفصـلني فأعـدوا خطـة حربيـةوعرف األملـان أ.. األرايض األملانية يف رشقي بروسيا

   
                                                 

ًينبع من جبال األلب السويرسية ويتجـه رشقـا ليصـب يف الـدانوب يف أملانيـا .. النمسا وأملانيا، . نهر أورويب مير بني سويرساInnنهر إين   )1(
  .عند مدينة مارن
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 أغسطس ثم طاردوا الجيش الرويس الثاين يف رشق بروسيا يف معركة 31من محارصة الجيش الرويس يف معركة تاننربج يف 

ت املعركتان من وجعل.. مابني قتيل وجريح ومفقود يف املعركتني..  ألفا25وكانت خسائر الروس نحو.. البحريات املاسورية

  .بول فون هندنربج وإريخ لودندورف أبطاالً

  .. معركة تاننربج

ُوبدأت أملانيا يف تنفيذ خطتها لغزو فرنسا التي وضعت قبل تسع سنوات غري أن روسيا انتهزت فرصة انشغال القوات 

األمر الذي اضطر أملانيا إىل سحب األملانية يف فرنسا وأرسلت جيشني كبريين لتطويق القوات األملانية يف روسيا الرشقية 

.. وانترص األملان عىل الروس يف معركة تاننربج الشهرية.. ميال فقط من باريس) 12(ثلثي قواتها بعد أن كانت عىل بعد 

إال أن هذا االنتصار أدى فيام بعد مبارشًة إىل هزمية األملان أمام الفرنسيني يف .. وفقدت روسيا ربع مليون من جنودها

وكتب الخالص لباريس من السيطرة األملانية وتقهقر األملان وأقاموا املتاريس والخنادق وتحولت .. ة املارن األوىلمعرك

  .ميالً من باريس) 55(الحرب منذ ذلك الحني إىل حرب خنادق احتفظ خاللها األملان بتفوق نسبي فكانوا عىل بعد 

م هاجمت 1914ففي نهاية عام .. ها أملانيا يف الجبهة الرشقيةفكان نجاحها أقل من نجاح حليفت) املجر-النمسا(أما 

ويف هذه األثناء حارصت روسيا معظم .. وألحقت بها الهزمية يف كل مرة.. املجرية رصبيا ثالث مرات- القوات النمساوية

ئل أكتوبر انسحب ويف أوا).. وهواآلن جزء من بولندا واالتحاد السوفييتي السابق) ( املجر-النمسا(إقليم جاليسيا يف 

  .. املجري املهزوم إىل أراضيه-الجيش النمساوي

ومل متنع هزمية روسيا أمام األملان من قتال النمسا واالنتصار عليها حيث أجربتها عىل االرتداد إىل مدينة كراكاو 

ًالبولندية القدمية وأصبح الروس يف وضع يهددون فيه أملانيا تهديدا خطريا ألنهم لو متكنوا من  احتالل كراكاو ألمكنهم ً

تدمري خط الدفاع عىل الحدود األملانية بأرسه ومل يجد األملان وسيلة غري تهديد وارسو يف بولندا الخاضعة للسيادة الروسية 

  .التي انتهت بحامية الحدود األملانية" لودز"واشتبك الطرفان يف معارك 

  .. إعالن الحرب عىل الدولة العثامنية

م دخلت الدولة العثامنية الحرب إىل جانب أملانيا ضد روسيا فقام الحلفاء بحملة عسكرية 1914ر ويف نهاية أكتوب

ضخمة عىل شبه جزيرة جاليبويل بهدف إنشاء ممر بني البحرين األبيض واألسود واالستيالء عىل القسطنطينية إلنقاذ روسيا 

سطول اإلنجليزي وكانت كارثة كبرية للحلفاء فعمدوا إىل من عزلتها وتطويق أملانيا غري أن هذه الحملة فشلت وانهزم األ

مهاجمة الدولة العثامنية يف ممتلكاتها يف الرشق األوسط فاستولوا عىل املمتلكات األملانية يف الرشق األقىص واملحيط 

  .الهادي

.. ة عىل البحر األسودورضب اسطولهم املوانئ الروسي.. م1914وأعلن الحلفاء الحرب عىل الدولة العثامنية يف نوفمرب 

ثم غزت القوات الرتكية روسيا واندلع القتال بعد ذلك يف األرايض التابعة للدولة العثامنية يف شبه الجزيرة العربية وأرايض 

  .. وفلسطني وسوريا) ًالعراق حاليا(الرافدين 

وجعل اإلنجليز منذ .. م1914واستمرت بريطانيا مسيطرة عىل البحار بعد نرصين بحريني عىل أملانيا يف سنة 

  ويف.. ومن ثم اعتمدت أملانيا عىل حرب الغواصات.. ًذلك الحني أسطول األملان محصورا يف مياههم معظم الحرب
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.. ويف نفس الوقت زعيم الطائفة اليهودية هناك..  هواملسئول عن بنوك إنجلرتا)1("ليونيل روتشيلد"هذا التوقيت كان 

ونجحوا يف إقناعه بالسعي لدى حكومة ..  وآخرون- أول رئيس إلرسائيل فيام بعد- " ايزمانحاييم و"وتقرب إليه كل من 

ًوإمعانا يف توريطه تم تنصيبه رئيسا رشفيا لالتحاد الصهيوين .. بريطانيا ملساعدة اليهود يف بناء وطن قومي لهم يف فلسطني ً ً

 .يف بريطانيا وأيرلندا

  . .فيلق يهودي داخل صفوف الجيش الربيطاين

بل سعى باإلضافة الستصدار التعهد الربيطاين املعروف باسم وعد بلفور إىل إنشاء فيلق يهودي ".. ليونيل"ومل يرتدد 

جيمس "وجمع املتطوعني له .. وتوىل مسئولية الدعوة إىل هذا الفيلق.. داخل الجيش الربيطاين خالل الحرب العاملية األوىل

وتوّىل والده متويل ..  توّىل هذا األخري رئاسة هيئة االستيطان اليهودي يف فلسطنيكام).. م1957-1878" (أرماند روتشيلد

ومن أهم املرشوعات القامئة حتى اليوم مبنى .. بناء املستوطنات واملشاريع املساعدة الستقرار اليهود يف فلسطني

  .الكنيست اإلرسائييل يف القدس

وأعلنت اليابان الحرب عىل أملانيا .. ستعمرات األملانية فيام وراء البحار ورسعان ما امتدت الحرب العاملية األوىل إىل امل

أما قوات أسرتاليا ونيوزيلندا فقد سيطرت عىل .. م وطردت األملان من عدة جزر يف املحيط الهادئ1914يف آخر أغسطس 

مرباطورية األملانية يف إفريقيا يف م سقطت معظم أمالك اإل1915ويف منتصف سنة .. املستعمرات األملانية يف املحيط الهادئ

  . ملدة عامني أو أكرث)2(ورغم ذلك استمر القتال يف األمالك األملانية يف إفريقيا الرشقية.. يد القوات الربيطانية

  .. جمود يف الجبهة الغربية

ً الخنادق دفاعا ومن.. م حفر الجانبان املتصارعان سلسلة من الخنادق تعرجت عىل طول الجبهة الغربية1915يف سنة 

وكانت شبكة .. م1918وظلت الجبهة الغربية جامدة يف حرب الخنادق حتى سنة .. عن مواقعهام وابتدئا هجامتهام

وتقوم خنادق إطالق النريان والخنادق .. واألرض املحايدة تفصل الجهتني املعاديتني.. الخنادق عىل امتداد الجبهة الغربية

وخنادق االتصال تربط بني األجزاء األمامية وبني القوات املساندة .. مامي من نريان العدوالساترة بحامية جنود القسم األ

  .. واالحتياط املوجودة يف الخطوط الخلفية

  .. حرب الخنادق

َطور كل من الحلفاء وقوات الوسط أسلحة جديدة أرادوا بها أن يكرسوا الجمود َ م نرش األملان الغاز 1915ويف أبريل .. َ

ولكن القادة األملان كانت لديهم .. وسبب ذلك دخانا وغثيانا واختناقا.. ىل خطوط الحلفاء يف معركة إيرب الثانيةالسام ع

.. كذلك استخدم الحلفاء الغاز السام بعد ذلك بقليل.. وفشلوا يف انتهاز هذه الفرصة لشن هجوم أكرب.. ثقة قليلة يف الغاز

ًب سالحا جديدا يقذف نفثات متتالية من الـلـهكذلك كان قاذف .. ادقوأصبحت كاممات الغاز أداة حربية يف الخن ً

  .. ب املحرتقالـلـه

م خالل معركة إيربو الثانية يف الحرب العاملية 1915وكانت أملانيا أول دولة تستخدم الغازات السامة يف أبريل سنة 

  .. األوىل

                                                 
بكل ثقلها وما أسـهمت بـه يف ).. م1868/1937) (إمرباطورية آل روتشيلد(رتتبة عىل الحرب العاملية األوىل هو ظهور من أبرز النتائج امل  )1(

     .ونعرض لكامل القصة يف الفصل الخاص بنتائج مرتتبة عىل الحرب العاملية األوىل يف آخر الكتاب.. وتدشني دولة اليهود.. صناعة
  .   تنزانيا حاليا  )2(



- 50 - 

  .. معركة فردان

م، أن يركز عىل إلحاق أكرب قدر ممكن من 1916األملاين قد قرر يف أبريل  ملا كان فالكنهاين رئيس أركان حرب الجيش 

.. ًفإنه كان يعتقد متاما أن الحلفاء سوف يحتاجون قوات إضافية الستمرار الحرب.. الخسائر البرشية بني صفوف العدو

وبدأ .. ِن عن فردان آلخر رجلُلكنه مل يكن يعتقد أن الفرنسيني سوف يدافعو.. واختار فالكنهاين مدينة فردان الفرنسية

ُوشعر جوفر قائد الجيوش الفرنسية أن خسارة فردان سوف تضعف روح الفرنسيني .. الرتاشق بالرصاص بني الطرفني

وكام تنبأ فالكنهاين دفعت فرنسا بقوات جديدة إىل .. وخالل الربيع والصيف صد الفرنسيون املهاجمني.. املعنوية بقوة

فأوقف الهجوم غري الناجح يف .. ًفالكنهاين أن تكلف املعركة األملان أرواحا كثرية مثلام كلفت الفرنسينيومل يتوقع .. املعركة

.. ويف الشهر التايل حل هندنربج ولودندورف بطال الجبهة الرشقية محل فالكنهاين يف الجبهة الغربية.. م1916 يوليو2

  .. لالسرتاتيجية األملانيةوأصبح هندنربج رئيس األركان ولودندورف مساعده يخططان 

وأصبحت معركة فردان رمزا للتخريب .. ًواعتربته فرنسا بطالً قوميا.. أما الجرنال هرني بيتان فقد نظم الدفاع عن فردان

وأما ..  ألفا280 ألف رجل وخسائر األملان نحو315حيث ارتفعت خسائر الفرنسيني إىل نحو .. املدمر يف الحرب الحديثة

ًدمرت متامااملدينة فقد  ّ ُ.  

  ..  االنقضاض

وهؤالء جنود كنديون وراء ضابط لهم عىل القمة أثناء .. اندفع الجنود من خنادقهم ليبدأوا التقدم نحو خنادق العدو

  .. م1916معركة سوم يف فرنسا يف شهر يوليشو

  .. معركة السوم

وهكذا أصبح .. استنزفت معركة فردان فرنسابعد أن .. م عند نهر السوم يف فرنسا1916ًأعد الحلفاء دفاعا قويا سنة 

.. م1916بدأ هجوم الحلفاء يف أول يوليو.. هجوم السوم مسؤولية الربيطانيني الرئيسية تحت قيادة الجرنال إيرل هيج

ومىض القتال الرشس يف .. وهي أسوأ خسارة لها يف يوم واحد من القتال..  ألفا60وخالل ساعات خرست بريطانيا حوايل 

َّلكن الدبابات مل يكن يعول عليها ألنها قليلة العدد بحيث مل تؤثر يف .. ويف سبتمرب أنتجت بريطانيا أول دبابة.. فالخري ُ
.. ًوحصل الحلفاء عىل نحو أحد عرش كيلومرتا.. ًوأخريا أوقف هيج هجومه الذي القيمة له يف نوفمرب.. مجرى املعركة

 ألف بني صفوف 400و..  ألف بني صفوف األملان600منها أكرث من .. اباتوبتكلفة كبرية بلغت أكرث من مليون من اإلص

فإن الجبهة الغربية .. ورغم الخسارة الكربى يف فردان والسوم..  مائتي ألف بني صفوف الفرنسيني200الربيطانيني وحوايل 

  .م1916ظلت متامسكة حتى نهاية عام 

رنسا دامت إحداهام سبعة أشهر واألخرى أربعة أشهر وهام معركة متيز ذلك العام مبعركتني كبريتني نشبتا عىل أرض ف

 ".والسوم"فردان 

ألفا أما معركة السوم ) 275(ألف قتيل وجريح أما الفرنسيون فخرسوا ) 240(خرس األملان يف املعركة األوىل 

عىل الجيش األملاين فقد استطاع خاللها الحلفاء إجبار األملان عىل التقهقر مائة ميل مربع وقضت هذه املعركة 

القديم وأصبح االعتامد عىل املجندين من صغار السن وخرس الجيش الربيطاين يف هذه املعركة ستني ألف قتيل 

وجريح يف اليوم األول وظهرت يف هذه املعارك الدبابة ألول مرة يف ميادين القتال وقد استطاع الروس خالل ذلك 

  ألف أسري من القوات النمساوية واملجرية) 450(الجرنال بروسيلوفو أرسوا العام القيام بحملة عىل النمسا بقيادة 
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فشجع هذا االنتصار رومانيا عىل إعالن الحرب عىل النمسا واملجر فردت أملانيا بإعالن الحرب عليها واكتسح األملان 

  .الرومانيني يف ستة أسابيع ودخلوا بوخارست

  القتال يف الجبهات األخرى

وازداد نشاطها عىل الجبهات .. م امتدت الحرب العاملية األوىل إىل إيطاليا عرب البلقان1916م و1915خالل عامي 

ولكن انتشار .. واعتقد بعض القادة العسكريني أن خلق جبهات جديدة قد يكرس الجمود عىل الجبهة الغربية.. األخرى

  .الحرب كان له تأثري قليل عىل هذا الجمود

  والحرب .. إيطاليا

ورغم الكثري من املعارك املريرة فإن .. م1915ًاعتبارا من شهر مايو ) املجر-النمسا( إيطاليا فقد دخلت الحرب ضد أما

  ).. املجر-النمسا(تقدم اإليطاليني كان ضئيالً ولكنهم أنهكوا جيوش 

 منذ بدايات وكانت إيطاليا قبل ذلك الحني عملت كل ما يف وسعها ليك تظل خارج لعبة الحرب العاملية األوىل

وادعت .. وأملانيا) املجر-النمسا(ًبالرغم من كونها كانت عضوا يف التحالف الثاليث مع .. م1914وطوال عام .. اندالعها

.. ًوإمنا كانت حربا هجومية.. مل تدخل يف حرب دفاعية) املجر-النمسا(إيطاليا بأنها ليست ملتزمة باالنضامم للحرب ألن 

  .م دخلت إيطاليا الحرب إىل جانب الحلفاء1915ويف مايو.. ًن دفاعيا فقطونص املعاهدة بينهام كا

  .. معاهدة رسية

- النمسا(وعد الحلفاء إيطاليا بأن يعطونها بعض أرايض .. وحتى يتمكنون من استدراجها لالشرتاك يف الحرب.. لكن

ويقودهم .. وكان اإليطاليون) املجر-النمسا(مقابل تعهد إيطاليا بأن تقوم مبهاجمة .. يف حال انتصارهم بعد الحرب) املجر

).. املجر-النمسا(يف ) إيسونزو(قد اندفعوا بعمق ملدة عامني يف سلسلة من املعارك عىل طول نهر .. الجرنال لويجي كادورنا

يا بأن كان الحلفاء يأملون أن تساعد الجبهة اإليطالية روس.. لكنها أخذت أرايض قليلة.. ّوتكبدت إيطاليا خسائر عديدة

وإن كان هذا السحب قد حدث فإنه مل يساعد .. ًإىل سحب بعض قواتها بعيدا عن الجبهة الرشقية) املجر-النمسا(تدفع 

  .. روسيا

  .. الدردنيل

.. أعلنت اإلمرباطورية العثامنية إغالق الطريق املايئ بني بحر إيجة والبحر األسود.. عندما بدأت الحرب العاملية األوىل

هاجمت السفن الحربية الروسية والفرنسية .. م1915ويف فرباير ومارس .. طريق البحر إىل جنوب روسياوبذلك سدت 

ورغم ذلك فإن األلغام أوقفت .. وكان الحلفاء يأملون يف إيجاد طريق مدد إىل روسيا.. واإلنجليزية مضيق الدردنيل

  .الهجوم
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  وأثناء إنزالهم ملعداتهم.. الجنود اإليطاليون أثناء تواجدهم عىل قمة التبة الصخرية

وكان عليهم أوالً أن يرفعوا ) املجر- النمسا(ومن أعىل قمة صخرية استعدت القوات اإليطالية لبدء معركة عىل حدود 

  ).. املجر- النمسا(الوعرة تقدم اإليطاليني إىل داخل " جبال األلب" لكن أعاقت طبيعة ..املدفعية إىل أعىل

وأدت قوات من أسرتاليا .. م أنزل الحلفاء قوات يف شبه جزيرة جاليبويل عىل الشاطئ الغريب للدردنيل1915ويف أبريل 

ًونيوزيلندا دورا رئيسيا يف هذا اإلنزال وفشل .. امنية والحليفة متورطة يف حرب خنادقورسعان ما أصبحت القوات العث.. ً

بعد أن .. ويف ديسمرب بدأ الحلفاء يف إجالء قواتهم.. ٍهجوم ثان يف أغسطس عند خليج سوفال يف الشامل يف إنهاء الجمود

  . ألفا من ضحاياهم يف الدردنيل250خرسوا 

  أوروبا الرشقية

وهي ).. املجر- النمسا(الخطوط الروسية يف جاليسيا يف .. م1915يف مايو ) املجر-النمسا( اخرتقت جيوش أملانيا و

ً كم قبل أن يكونوا خط دفاع جديدا480وانسحب الروس نحو.. م1914املقاطعة التي غزتها روسيا سنة  وعىل الرغم من .. ِّ

ل الهجوم وفش.. هذا التقهقر فإن القيرص نيقوال الثاين شن هجومني لتخفيف الضغط عىل الحلفاء يف الجبهة الغربية

  .. ًم يف أن يدفع بالقوات األملانية بعيدا عن فردان1916الرويس األول يف مارس 

  الجبهة الرشقية للحرب 

وأجرب جيش بروسيلوف قوات .. م تحت قيادة الجرنال ألكيس بروسيلوف1916بدأ الهجوم الرويس الثاين يف يونيو

  ..  كم80عىل التقهقر ) املجر-النمسا(

أن تسحب قواتها من الجبهة ) املجر- النمسا(وإليقاف الهجوم كان عىل ..  ألف جندي200الروس وخالل أسبوع أرس 

وأصيب كل .. ولكنه أرهق روسيا.. من الحرب) املجر- النمسا(وهكذا أخرج الهجوم الرويس .. اإليطالية إىل الجبهة الرشقية

  .جانب بنحو مليون إصابة

  .. رومانيا.. بلغاريا

وكانت بلغاريا تأمل .. يك تهزم رصبيا) املجر-النمسا(م ملساعدة 1915 العاملية األوىل يف أكتوبر دخلت بلغاريا الحرب

ويف محاولة ملساعدة رصبيا أنزل الحلفاء قوات يف سالونيك يف .. أن تستعيد أرضا فقدتها يف الحرب البلقانية الثانية

وانضمت رومانيا إىل الحلفاء يف .. ش الرصيب إىل ألبانياوانسحب الجي.. ًلكن القوات مل تصل أبدا إىل رصبيا.. اليونان

ويف نهاية .. إذا كسب الحلفاء الحرب) املجر-النمسا(وكانت تأمل يف أن تحصل عىل بعض األرايض من .. م1916أغسطس 

  .. م خرست رومانيا معظم جيشها وسيطرت أملانيا عىل حقول القمح الغنية وحقول النفط1916
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  ..الحرب يف البحر

فقد سد األسطول الربيطاين مياه .. سببت سيطرة بريطانيا عىل البحار أثناء الحرب العاملية األوىل مشاكل جسيمة ألملانيا

م عانت أملانيا من نقص الطعام والبضائع األخرى 1916وبحلول سنة .. ومنع املدد من الوصول إىل املوانئ األملانية.. أملانيا

وحاربت أملانيا .. ا تعاين من الجوع وتستسلم بإغراق سفن الشحن املتوجهة إىل موانئهاحاولت أملانيا أن تجعل بريطاني

ًم أعلنت أملانيا حصارا بالغواصات عىل 1915ويف فرباير ).. u(القوة البحرية الربيطانية بغواصاتها املسامة قوارب اليو 
كميات ) u(وبالفعل دمرت قوارب اليو .. ذا الحصارمحذرة بأنها ستهاجم أية سفينة تحاول أن تخرتق ه.. الجزر الربيطانية

  .ضخمة من البضائع املتجهة إىل بريطانيا

  الغواصة

 كالتي نشاهدها يف 2وقد تحدت الغواصات األملانية يويب.. أثبتت كفاءتها كسفينة حربية أثناء الحرب العاملية األوىل

  .ربيد عىل السفن فتتفجر عند مالمستها لهاالصورة القوة البحرية الربيطانية حيث كانت تطلق قذائف الطو

 

 
  

  
  ًنة بحرية عسكرية تعمل ميكينيكيا عرفها اإلنسان يف حربه األوىلمنوذج ألول سفي

  السفينة الحربية الربيطانية

تنامى سباق التسلح بني القوى األوروبية بفعل الحروب الصغرى التي نشبت يف القارة األوروبية قبيل الحرب العاملية 

  .واالحتكاكات يف املستعمرات.. األوىل كحرب البلقان

لحربية التي تسابقت بريطانيا وأملانيا لبنائها قبل الحرب العاملية األوىل يف مياه وطنها خالل وظلت السفن ا

حيث كان برنامج التسلح األملاين البحري يقوم عىل أن يكون ألملانيا أسطول بحري مقاتل .. معظم سنوات الحرب

أزمة أغادير بريطانيا وأملانيا بأن يكون أقوى من أي قوة بحرية متلكها أعظم دولة بحرية معادية وقد أقنعت 

.. الحرب ستكون السبيل الوحيد لحل أي خالف بينهام يف املستقبل لذلك تسابقت الدولتان يف التسلح البحري

وكان املبدأ الذي تتمسك به بريطانيا المتالكها ناصية البحار هوأن تكون قوة األسطول اإلنجليزي مساوية لجموع 

  ني يف العامل لذلك قلقت لندن من برنامج التسلح البحري األملاين لكن كان لهذه السفنقوات أقوى دولتني بحريت
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وكانت املعركة الوحيدة الكربى التي تقابل فيها األسطوالن هي معركة جتالند التي .. دورها يف تثبيط العدو عن الغزو

  . مايو21ًدارت بعيدا عن ساحل الدمنارك يف 

  .. معركة جتالند

م بني األسطولني 1916 يونيو 1و..  مايو31وقعت يومي .. ند أكرب معركة بحرية يف الحرب العاملية األوىلمعركة جتال

 99املكون من " شري"واألملاين بقيادة أمري البحار ..  سفينة حربية150املكون من " جليكو"االنجليزي بقيادة أمري البحار 

ًب من املوقعة إىل قواعده انسحابا مريبا بعد أن أغرق سفينتني كبريتني وقد انتهت بهزمية األملاين إذ انسح.. سفينة حربية ً

ًعقابا .. وكان ألالعيب اليهود نصيب كبري يف الهزمية املريبة" كوين ماري"و" انديفاتيجابل"من األسطول اإلنجليزي هام 

السامية أواليهودية لخطرهم عىل ونرشوا عداوة .. ثم أخرجوا بعضهم من ديارهم.. منهم لألملان الذين أذلوهم قبل ذلك

  .أملانيا

وكان األسطول األملاين قد خرج من موانيه ملقاتلة األسطول اإلنجليزي عىل أمل رفع الحصار البحري املفروض عىل أملانيا 

" اصاتحرب الغو"وانترص األملان عىل اإلنجليز وألحقوا باألسطول اإلنجليزي خسائر فادحة ولجأ األملان يف تلك الفرتة إىل

  .بهدف إغراق أية سفينة تجارية دون سابق إنذار لتجويع بريطانيا وإجبارها عىل االستسالم

.. فقد كان يخىش أن يخرس كل الحرب يف يوم واحد.. ًوعىل الرغم من تفوق بريطانيا يف البداية فإن جليكو كان حذرا

ويف نهاية املعركة بكل خسائرها ادعى كل .. بحاركام أن خسارة بريطانيا ألسطولها سوف تعطي أملانيا السيطرة عىل ال

  .فقد ظلت مسيطرة عىل البحار.. ًورغم أن بريطانيا خرست سفنا أكرث من أملانيا.. طرف أنه املنترص يف معركة جتالند

  املرحلة األخرية

ألملان قد سحقوا م بعد أن علموا بأن ا1917وأصبحوا يرتاجعون يف صيف عام .. كان الجنود الروس قد أنهكتهم الحرب

ًوتوقفت روسيا متاما عن اإلشرتاك يف املزيد من املعارك يف أواخر تلك .. جبهتهم الحربية يف العديد من امليادين القتالية

  .. السنة

  ..هزائم الحلفاء

ًم كان القادة العسكريون الفرنسيون واإلنجليز ما يزالون يعتقدون أن هجوما ناجحا قد يكسب 1917يف مارس  ً

م تقهقرت القوات 1917ويف مارس .. لكن القادة األملان استغلوا الجمود عىل الجبهة الفرنسية ليحسنوا دفاعاتهم.. ربالح

وبخط هندنربج لدى .. األملانية إىل خط معركة جديد محصن بقوة يف شامل فرنسا سمي بخط سيجفريد لدى األملان

 الفرنسية ووضع املدفعية األملانية واملدافع اآللية يف وضع بعد أن تم حصار خط سيجفريد بإمتداد الجبهة.. الحلفاء

  .. وأدى إىل فشل هجوم دبره الفرنسيون.. أفضل

ًوأعد نيفيل هجوما ضخام قرب .. م محل جوفر كقائد للقوات الفرنسية1916ثم حل الجرنال روبرت نيفيل يف ديسمرب  ً

ومل يزعزع ثبات .. وأنعش إحساس نيفيل القوات الفرنسية. .وتنبأ بأنه سوف يخرتق خط األملان خالل يومني.. نهر آين

  .األملان يف خط سيجفريد من ثقة نيفيل
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  هجوم نيفيل 

.. لكنه عاود القتال يف مايو.. ًويف نهاية اليوم كان واضحا أن الهجوم قد فشل.. م1917 أبريل 16وبدأ هجوم نيفيل يف 

.. لقد نزفت القوات دماء كثرية ال حد لها يف الجبهة الفرنسية.. م نيفيلوانترش التمرد بني القوات الفرنسية بعد فشل هجو

وحل بيتان بطل فردان محل نيفيل يف .. ورفض الرجال الذين قاتلوا بشجاعة معظم السنوات الثالث أن يستمروا يف الحرب

ا يف وضع دفاعي إىل أن تصبح ووعد أن تظل فرنس.. َوحسن بيتان من الظروف املعيشية للجنود وأعاد النظام.. م1917مايو

  .. وظل دور الدفاعات األخرى عىل الجبهة الغربية مسؤولية بريطانيا.. مستعدة ليك تقاتل مرة أخرى

  .. معركة باشندال

وبدأت املعركة الثالثة عند إيربو وكانت .. وكان الجرنال هيج يأمل أن يؤدي الهجوم الربيطاين قرب إيربو إىل النرص

واستمرت القوات الربيطانية وقوة فرنسية صغرية ترضب األملان يف معركة .. م1917 يوليو31شندال يف تعرف مبعركة با

الذي تقدم هجوم املشاة عىل تدمري شبكات .. ولقد عمل قصف الحلفاء باملدفعية الثقيلة.. رهيبة ألكرث من ثالثة أشهر

ثم أوقف .. إىل مستنقع غرق فيه آالف من الجنود اإلنجليزَّوحول املطر الغزير األرض املبللة .. الرصف الصحي حول إيربو

ويف أواخر الشهر نفسه استخدمت بريطانيا الدبابات إلخرتاق خط ..  نوفمرب10ًالثلج والربد املعركة املدمرة نهائيا يف 

  .لكن الفشل عند إيربو أنهك القوات التي كانت بريطانيا تحتاج إليها ملتابعة النجاح.. سيجفريد

اإليطاليني ) املجر-النمسا(يف الوقت الذي أزاحت فيه .. م، رأت بريطانيا وفرنسا آمالهام يف النرص تتحطم1917نة يف س

  .. وانعدم أمل أكرث الحلفاء بعد قيام ثورة يف روسيا.. من أراضيها يف معركة كابوريتو يف الخريف

  .. الثورة الروسية

  
وقد .. م بعد أن علموا بأن األملان قد سحقوا جبهتهم الحربية1917جنود روس أنهكتهم الحرب يرتاجعون يف صيف عام 

اليوم كان واضحا أن م ويف نهاية 1917 أبريل 16وبدأ هجوم نيفيل يف .. توقفت روسيا عن املعارك يف أواخر تلك السنة

  .الهجوم قد فشل لكن القتال استمر يف مايو وانترش التمرد بني القوات الفرنسية بعد فشل هجوم نيفيل



- 56 - 

  

ًم مل يعد كثري منهم قادرا عىل تحمل الخسائر 1917وخالل سنة .. ًعاىن الشعب الرويس كثريا خالل الحرب العالية األوىل
وأخذوا ينحون بالالمئة عىل القيرص نيقوال الثاين ومستشاريه فيام يتعلق مبشكالت .. موالنقص الخطري يف الطعا.. العديدة

.. بالعرش واستمرت الحكومة الجديدة يف الحرب) ًحاليا بيرتسبريج(م، أطاحت الثورة يف برتوجراد 1917ويف أوائل .. البالد

وخرجت روسيا من الحرب وشهد ذلك العام . .م1918ووقع البالشفة صلح برست ليتوفسك مع األملان يف جامدى اآلخرة 

ًأيضا قيام الفرنسيني بهجوم كبري عىل القوات األملانية مبساعدة القوات اإلنجليزية غري أن هذا الهجوم فشل وتكبد 

ًالفرنسيون خسائر مروعة سببت متردا يف صفوفهم فأجريت تغيريات يف صفوف القيادة الفرنسية ورأى الربيطانيون تحويل 

 ألف جندي بني قتيل 300التي خرس فيها الربيطانيون "فجرت معركة باشنديل .. م األملان إىل الجبهة الربيطانية اهتام

ونزلت نكبات متعددة يف صفوف الحلفاء يف الجبهات الروسية والفرنسية واإليطالية رغم ما حققه الحلفاء من .. وجريح

) 400(ع خروج روسيا من الحرب القيادة األملانية عىل االستفادة من انتصارات عىل األتراك ودخولهم العراق وفلسطني شج

ألف جندي أملاين كانوا عىل الجبهة الروسية وتوجيههم لقتال اإلنجليز والفرنسيني واستطاع األملان تحطيم الجيش الربيطاين 

 .م1918الخامس يف مارس 

يف .. وهو ثائر رويس كان يعيش آنذاك يف سويرسا.. )1( وليك تضعف أملانيا من مجهود روسيا الحريب فقد ساعدت لينني

وطالب يف .. وبعد سبعة أشهر قاد لينني ثورة متكن بها من السيطرة عىل حكم روسيا.. م1917العودة إىل بلده يف أبريل 

  .. وانتهت الحرب عىل الجبهة الرشقية.. الحال مبعاهدة سالم مع أملانيا

يد من االنتصارات عىل الحلفاء فألحقوا الهزمية بالروس يف معركة جورليس تارناو  تحقيق مز1915استطاع األملان عام 

واحتلوا بولندا ومعظم مدن لتوانيا وحاولوا قطع خطوط االتصال بني الجيوش الروسية وقواعدها للقضاء .. م1915يف مايو 

 ألف أسري رويس األمر الذي مل يتمكن بعده )325(عليها إال أن الروس حققوا بعض االنتصارات الجزئية عىل األملان كلفتهم 

وأدى النجاح األملاين عىل الروس إىل إخضاع البلقان وعربت القوات النمساوية واألملانية .. الجيش الرويس من اسرتداد قواه

عىل بعض نهر الدانوب لقتال الرصب وألحقوا بهم هزمية قاسية واستطاع األملان يف ذلك العام أن يحققوا انتصارات رائعة 

يف حني وقفت الجبهة األملانية ثابتة القدم أمام هجامت الجيشني الفرنيس والربيطاين رغم ظهور انزعاج يف الرأي .. الجبهات

العام اإلنجليزي من نقص ذخائر الجيش الربيطاين ومطالبته بتكوين وزارة ائتالفية وحدثت تغيريات يف القيادة العسكرية 

  .الروسية

  .. رشوط الصلح

ِّأملت أملانيا رشوط صلح قاسية عىل روسيا يف معاهدة صلح وقعت يف و ُ .. م1918 مارس 3يف ) برست ليتوفسك(ْ

روسيا عىل أن تتنازل عن مساحات كبرية من األرض تشمل فنلندا وبولندا وأوكرانيا ) برست ليتوفسك(وأجربت معاهدة 

ومكن انتهاء القتال عىل الجبهة الرشقية القوات األملانية .. ولتوانيا) ًالتفيا حاليا(أستونيا وليفونيا : وبسارابيا ودول البلطيق

  .وبدا أن العقبة الوحيدة أمام إحراز األملان للنرص هو دخول الواليات املتحدة الحرب.. من أن تنتقل إىل الجبهة الغربية

  

                                                 
زعيم أغلبية الحـزب العـاميل االشـرتايك الـدميقراطي .. املبادئ املاركسية م عمل محاميا وتبنى1870ولد سنة .. ري ايليتش أوليانوف فالدمي  )1(

  .م1917قاد الثورة البلشفية سنة .. الرويس 
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  ِالحرب سجال 

حتى عامها األخري عندما بدأ امليزان مييل .. حاسمةدون أن تسفر عن نتائج .. تواصلت الحرب ملدة أربع سنوات متتالية
وتوالت بينهام معارك جانبية .. وكانت املعارك يف هذا الحني تسري بني الجانبني سجاالً.. لصالح دول الحلفاء ضد دول املحور

ني دوالر كل عنيفة تسببت يف خسائر فادحة يف األرواح واألموال وقدرت كلفة الحرب يف ذلك العام بحوايل عرشة مالي
وبدأ الحلفاء يستعيدون قوتهم وشن هجامت عظيمة عىل األملان أنهت الحرب وقد عرفت باسم معركة املارن .. ساعة

  .م1918يوليو " الثانية 

  .. وقائع اليوم األسود
ُم يوما أسود يف تاريخ األملان إذ تعرضوا لهزائم شنيعة أمام الربيطانيني والحلف1918 أغسطس 8وكان يوم  اء وبدأت ً

ودخلت القوات الربيطانية كل خطوط األملان ووصلت إىل .. ُوأرس حوايل ربع مليون أملاين يف ثالثة شهور.. أملانيا يف االنهيار
واجتاحت أملانيا أزمة سياسية عنيفة تصاعدت مع توايل الهزائم .. ووصلت بقية قوات الحلفاء إىل فرنسا.. شامل فرنسا

ل فطلبت أملانيا إبرام هدنة دون قيد أورشط فرفض الحلفاء التفاوض مع الحكومة اإلمرباطورية العسكرية يف ساحات القتا
 11ووقعت الهدنة التي أنهت الحرب يف .. القامئة وتسبب ذلك يف قيام الجمهورية يف أملانيا بعد استقالة اإلمرباطور األملاين

  .م1918نوفمرب 

  لحربوكيف دخلت ا.. الواليات املتحدة األمريكية
ويف البداية عارض معظم .. ِ رئيس الواليات املتحدة حياد الواليات املتحدة يف بداية الحرب)1(أعلن الرئيس ولسون

لكن غرق سفينة لوسيتانيا وبعض أعامل .. وال جمل.. األمريكيني تورط الواليات املتحدة يف حرب أوروبية ال ناقة لهم فيها
  .اطفا مع الحلفاءأملانيا األخرى ضد املدنيني أحدث تع

  .. استدراج أمريكا لدخول الحرب

ويف اعتقادنا أنها كانت السبب .. يغفل عن ذكرها الكثريون.. نأيت هنا لواحدة من أهم أحداث الحرب العاملية األوىل
الواقعة وهي تلك .. األهم يف استدراج الواليات املتحدة األمريكية لدخول تلك الحرب حتى وإن تأخر القرار أكرث من عام

وبدون إنذار سفينة الركاب الربيطانية ) u(م، رضب قارب طوربيد من قوارب اليو1915 مايو 7التي جرت أحداثها يف 
ًوكان غرق لوسيتانيا دافعا لرئيس .. ً أمريكيا128ً راكبا منهم 1198وقتل نتيجة لذلك .. لوسيتانيا عىل ساحل أيرلندا

ويف .. روولسون ليحث أملانيا عىل أن تكف عن حرب الغواصات غري املحدودةالواليات املتحدة األمريكية الرئيس ود
  .. سبتمرب وافقت أملانيا عىل عدم مهاجمتها سفنا محايدة أوسفن ركاب

  .. أهم األسباب
ًخصوصا (م 1917وكان من أهم األسباب التي استفزت الواليات املتحدة ودفعتها لدخول الحرب يف إبريل 

ملان قاموا مبحاولة إلغراء املكسيك ليك تهاجم الواليات املتحدة يف مقابل ضم ثالث واليات بعد أن علمت أن األ
الذي يقوم عىل عزلة ) مذهب مونرو(وكانت الواليات املتحدة قبل دخولها الحرب تعتنق ) أمريكية إليها

الشؤون األمريكية غري أن أمريكا يف سياستها الخارجية عن أوروبا وعدم السامح ألية دولة أوروبية بالتدخل يف 
  القادة األمريكيني رأوا أن من مصلحة بالدهم االستفادة من الحرب عن طريق دخولها وقد استفاد الحلفاء من

   

                                                 
  ].1920-1912[حكم الواليات املتحدة األمريكية بني عامي   )1(
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اإلمكانات واإلمدادات األمريكية الهائلة يف تقوية مجهودهم الحريب واستطاعوا تضييق الحصار عىل أملانيا عىل نحو أدى 
  .إىل إضعافها

  .. حربإعالن ال

وأعلن الكونجرس الحرب عىل ".. إن العامل البد أن يصل آمنا إىل الدميقراطية: " أبريل دعا ويلسون إىل الحرب قائال2ًيف 

  .وتوقع قليل من الناس أن تفعل الواليات املتحدة الكثري من أجل إنهاء الحرب..  أبريل6أملانيا يف 

  
م حيث جرى الهجوم 1918ُالرماة األمريكيون يزحفون خالل منطقة مزقتها الحرب يف شامل رشقي فرنسا أثناء خريف عام 

كت يف هذا القتال قوات وقد اشرت.. وتقع هذه املنطقة بني نهر امليوز وغابة أرجون.. األخري خالل الحرب العاملية األوىل

  .أمريكية كثرية وعرف هذا الهجوم باسم هجوم ميوز أرجون

حيث .. م1918ُوبدأ الرماة األمريكيون يزحفون خالل منطقة مزقتها الحرب يف شامل رشقي فرنسا أثناء خريف عام 

وقد اشرتكت يف هذا القتال ..  أرجونوتقع املنطقة بني نهر امليوز وغابة.. جرى الهجوم األخري خالل الحرب العاملية األوىل

  .. قوات أمريكية كثرية وعرف هذا الهجوم باسم هجوم ميوز أرجون

  .. نهاية القتال

وانترصت القوات ..  سبتمرب29واستسلمت بلغاريا يف .. م1918كسب الحلفاء االنتصارات عىل طول الجبهات يف خريف 

َّ أكتوبر وقعت اإلمرباطورية 30ويف ..  الجيش العثامين يف فلسطني وسورياالربيطانية تحت قيادة الجرنال إدموند أللنبي عىل

- النمسا(وهزمت إيطاليا .. يف آخر أكتوبر يف إيطاليا) املجر-النمسا(وبدأت املعركة األخرية بني إيطاليا و.. العثامنية هدنة

  ..  نوفمرب3ة يف هدن) املجر- النمسا(وعىل أثرها وقعت .. مبساعدة من فرنسا وبريطانيا) املجر

وكان حصار بريطانيا البحري قد أجاع الشعب .. َّكانت أملانيا ترتنح عىل حافة االنهيار كلام تقدمت الحرب خالل أكتوبر

..  نوفمرب وطار إىل هولندا9عن عرشه يف ) فيلهلم(وتخىل القيرص .. ًاألملاين ونرش تذمرا أدى إىل تظاهرات تطالب بالصلح

 11ويف صباح .. ء بقيادة فوش مع ممثلني أملان يف عربة سكة حديدية يف غابة كومبيني يف شامل فرنساوتقابل وفد الحلفا

.. ووافقت أملانيا أن تجلو عن األرايض التي احتلتها خالل الحرب.. م قبل األملان هدنة نهائية برشوط الحلفاء1918نوفمرب 

ًوأن تسلم أعدادا كبرية من جيشها وسفنها وأن تسمح لقوى الحلفاء أن تحتل أرض أملانيا عىل .. بية أخرىوأدوات حر.. ُ

  .وانتهت الحرب العاملية األوىل..  قبل الظهر11وأمر فوش بوقف القتال عىل الجبهة الغربية الساعة .. طول نهر الراين

*** 
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  الفصل الرابع

  !!تنهي الحرب .. معاهدات السالم
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كانت دول املواجهة قد مرت مبحاوالت سلمية متعددة إلنهاء األوضاع .. لحرب عىل االنتهاءعندما أوشكت صفحة ا

ًلكنها كانت متاما مثل زبد البحر رسعان ما يذهب .. معظمها كانت بشكل فردي بني دولتني أو أكرث.. الحربية فيام بينها

ارتبطت معظم .. ن بعد أن وضعت الحرب أوزارهالك.. وتبقى املواجهة العسكرية هي الواقع الذي يشمل الجميع.. ًجفاءا

  :ومن أشهر تلك املعاهدات.. دول املواجهة مبعاهدات سلمية تم تفعيلها

  :معاهدة تريانون

وأعطيت .. وضمت إىل رومانيا.. )1(وثلثي بانات.. ُوجردت مبقتضاها ترانسلفانيا.. 1920 يونيو4عقدت هذه املعاهدة يف 

ونزع .. تشيكوسلوفاكيا: وصارت تسمى.. وضمت سلوفاكيا إىل التشيك.. وسالفونيا وثلث باناتيوغسالفيا أقاليم كرواتيا 

  ..السالح والتعويضات فهي مثل معاهديت فرساي وسان جرمان

  :معاهدة نويي

َوقد عقدت بني بلغاريا والحلفاء يف  ِ ُ وجردت بلغاريا من مراكز صغرية ضمت إىل يوغوسالفيا1919 أغسطس 27ُ ُ ..

  ..وفرضت عليها التعويضات..  خرست سواحلها عىل بحر إيجةوبذلك

  :معاهدة سيفر

وعقدت .. حتى رفضها املجلس الوطني الرتيك1920 أغسطس20ومل تكد توقع هذه املعاهدة بني تركيا والحلفاء يف 

إىل ..  باليونان ونصت املعاهدة عىل نقل املسلمني املقيمني1923 يوليو 23ُوتعرف مبعاهدة لوزان يف .. معاهدة الصلح

ومل تفرض تعويضات .. ونقل اليونانيني املقيمني برتكيا إىل اليونان ما عدا املقيمني بإسطنبول.. ما عدا سكان تراقيا.. تركيا

أما السفن الحربية .. وعدم منع السفن التجارية املرور بها.. الدردنيل والبسفور فقد تقرر عدم تسليح سواحلها: مهمة عدا

  .. مبقتىض رشوط خاصةفال متر إال

  مرشوع ويلسون للسالم

  .لكن ما نستطيع القول بأنه كان السبب املبارش يف إنهاء الحرب كان ما عرف بـ مرشوع ويلسون للسالم

ً عندما حدد الرئيس األمرييك ويلسون برنامجا من 1918فمع مطلع العام  ّضمنه مبادىء عامة من ..  نقطة للسالم14ّ
وإعادة األلزاس اللورين إىل فرنسا وغريها .. وتخفيض التسلح.. ونزع القيود عىل التجارة..  يف البحارضمنها حرية املالحة

ُويف تلك األثناء كان األملان يحاولون حسم الحرب قبل أن تتمكن الواليات .. من التعديالت اإلقليمية يف أوروبا والعامل
  .املتحدة من التأثري عىل مجراها

ُحيث منيت القوات األملانية .. نوا يف ذلك العام من تحقيق سلسلة نجاحات عىل الجبهة الغربيةغري أن الحلفاء متك
 واجه املستشار األملاين بادن الرئيس األمرييك ويلسون بعقد هدنة 1918 أكتوبر عام 6ويف .. ُبهزائم أدت إىل بداية تفككها

بدأت انتفاضة يف أملانيا قادها .. وبر من نفس العام إكت29ويف .. غري أن ويلسون رفض الطلب.. عىل أساس برنامجه

ّوتم تشكيل حكومة اشرتاكية أعلنت تحويل البالد إىل جمهورية يف التاسع من نوفمرب من نفس .. الشيوعيون واليساريون
  .السنة

                                                 
  .منطقة تقع بني رومانيا ورصبيا  )1(
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  ..إرهاصات بداية النهاية

وشنت أملانيا ثالث هجامت يف .. لغربيةم كانت القوات األملانية تتفوق عىل الحلفاء يف الجبهة ا1918 ويف أوائل 

كان لودندورف قد خطط بأن يقوم برضبة ساحقة عىل الحلفاء قبل أن تصل القوات األمريكية إىل الجبهة واعتمد .. الربيع

  .عىل عنرص الرسعة واملفاجأة

م وانسحبت 1918س  مار21يف .. وهي مدينة يف وادي نهر السوم).. سان كنتان(رضبت أملانيا رضبتها املؤثرة قرب 

وكانت مدفعيتهم الضخمة تقذف بالقذائف إىل .. ويف آخر مارس بدأ األملان رضب باريس..  كم25القوات الربيطانية نحو 

ويف أبريل عينوا الجرنال .. وبعد خسارتهم عند سان كنتان اجتمع قادة الحلفاء لوضع خطة دفاعية جديدة..  كم120مدى 

 أبريل عىل طول نهر يل يف 9وبدأ هجوم أملاين ثان يف .. ًا أعىل للقوات املتحالفة يف الجبهةفرديناند فوش من فرنسا قائد

وعاىن الحلفاء من خسائر كبرية يف ..  أبريل30وأوقف لودندورف الهجوم يف .. وناضلت القوات الربيطانية ببسالة.. بلجيكا

  .. لكن خسائر األملان كانت فادحة هي األخرى.. كال الهجومني

وساعدت ..  مايو وصلت القوات األملانية إىل نهر املارن30ويف ..  مايو قرب نهر آين27جمت أملانيا للمرة الثالثة يف ه

..  كم شامل رشق باريس80وهي عىل بعد أقل من .. القوات األمريكية فرنسا لوقف التقدم األملاين عند مدينة شاتوتيريي

وأمر ..  يوليو15وعربت القوات األملانية املارن يف .. ان من غابة بيلو قرب املارنوخالل يونيو طردت الواليات املتحدة األمل

  ..  يوليو18فوش بشن هجوم مضاد قرب مدينة سواسون يف 

وبعدها .. ومثلت نقطة تحول يف الحرب العاملية األوىل.. م1918 أغسطس 6 يوليو إىل 15واستمرت املعركة الثانية يف 

  ..  أغسطس هاجمت بريطانيا وفرنسا األملان قرب آميان8يف و.. تقدم الحلفاء بثبات

 ألف 900واشرتكت قوات أمريكية مكونة من نحو.. م1918 سبتمرب 26بدأ الهجوم األخري يف الحرب العاملية األوىل يف 

 الحلفاء وتحقق لودندورف من أن أملانيا لن تستطيع أن تتغلب عىل قوات.. يف قتال رشس بني غابة أرجون ونهر امليوز

  .األكرث منها قوة

  إرهاصات السالم 

ً حدد الرئيس األمرييك ويلسون برنامجا من 1918عند مطلع عام  ّضمنه مبادىء عامة من ضمنها حرية ..  نقطة للسالم14ّ
تعديالت وإعادة األلزاس اللورين إىل فرنسا وغريها من ال.. وتخفيض التسلح.. ونزع القيود عىل التجارة.. املالحة يف البحار

ويف تلك األثناء كان األملان يحاولون حسم الحرب قبل أن تتمكن الواليات املتحدة من التأثري عىل .. اإلقليمية يف أوروبا والعامل

ُحيث منيت القوات األملانية .. غري أن الحلفاء متكنوا يف ذلك العام من تحقيق سلسلة نجاحات عىل الجبهة الغربية.مجراها
 واجه املستشار األملاين بادن الرئيس األمرييك ويلسون بعقد هدنة عىل 1918 أكتوبر 6ويف .. بداية تفككهابهزائم أدت إىل 

ّوتم ..  أكتوبر بدأت انتفاضة يف أملانيا قادها الشيوعيون واليساريون29ويف .. غري أن ويلسون رفض الطلب.. أساس برنامجه
وكانت .. ّ نوفمرب ويف اليوم التايل فر القيرص األملاين إىل هولندا9مهورية يف تشكيل حكومة اشرتاكية أعلنت تحويل البالد إىل ج

ّتعهد األملان مبوجبها بإخالء كل األرايض املحتلة .. 11/11ّ نوفمرب  وتم التوصل إىل اتفاقية يف 7مباحثات الهدنة قد بدأت يف 

وتسليم .. ثالث مناطق رشقي الرين يحتلها الحلفاءباإلضافة إىل .. واأللزاس اللورين واملناطق األملانية غريب الرين

  ّوكان النمساويون قد وقعوا هدنة يف. رشاش وكل الغواصات والسفن القتالية األملانية.. 25000 مدفع و5000الحلفاء 
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توقيع هدنة واضطرت تركيا إىل .. 25/10ّكام متكن الربيطانيون من الوصول إىل حلب يف .. ُ بعد أن منوا بهزائم كبرية3/11 

ّتم االنتهاء من معاهدة فرساي التي تضمنت تجريد أملانيا من مستعمراتها ومن .. 28/6/1919ويف .  يف مودروس30/10يف 
..  مليار دوالر56كام فرضت عليها تعويضات بلغت .. ومن أجزاء من شلسفيغ وسيليزيا.. األلزاس اللورين ومن بوزن

إذ اختفت أربع إمرباطوريات .. لحرب العاملية األوىل إىل تغيريات جذرية يف العاملّولقد أدت ا. وفرض عليها عدم التسلح

وظهرت عدة دول جديدة وكيانات .. والروسية.. والروسية.. كربى هي اإلمرباطورية اإلسالمية والنمساوية األملانية

مرباطورية اإلسالمية مناطق واسعة وظهرت عن اإل.. مستحدثة مكانها مثل فنلندا وأستونيا والتفيا وليتوانيا وبولونيا

ّكام أدت الحرب إىل انتصار الثورة البلشفية يف روسيا ".. سيفر"وفق معاهدة .. كأرمينيا والبالد العربية وتراقيا وأزمري

وتعززت سيطرتها .. ولقد خرجت بريطانيا وفرنسا مبكتسبات كبرية إثر الحرب. وظهور أول دولة اشرتاكية يف العامل

ساهمت .. عانت أملانيا من أزمات سياسية واقتصادية بالغة األهمية.. وباملقابل.. رية عىل مناطق واسعة من العاملاالستعام

إذ انهار .. ومل يستمر التوازن الذي نجم عن الحرب العاملية األوىل لفرتة طويلة بعد انتهائها.. يف التمهيد أمام ظهور النازية

 مليون جندي يف مختلف الجيوش املشاركة يف 65ّولقد تم تعبئة حوايل . لعاملية الثانية مع اندالع الحرب ا1939يف العام 

ُكام قدرت الكلفة االقتصادية ..  ماليني جندي8وبلغ عدد القتىل العسكريني الذين سقطوا إبان املعارك أكرث من .. الحرب ّ ُ

  .حسب عملة تلك األيام.. ً مليون دوالر تقريبا282للحرب بحوايل 

  ب قيرص أملانياهرو

ّوتم التوصل إىل اتفاقية ..  نوفمرب7وكانت مباحثات الهدنة قد بدأت يف .. ّويف اليوم التايل فر القيرص األملاين إىل هولندا
ّتعهد األملان مبوجبها بإخالء كل األرايض املحتلة واأللزاس اللورين واملناطق األملانية غريب .. خاصة بعدها بأربعة أيام

 ألف رشاش وكل 25و..  مدفع5000وتسليم الحلفاء .. إلضافة إىل ثالث مناطق رشقي الرين يحتلها الحلفاءبا.. الرين

  .الغواصات والسفن القتالية األملانية

ّكام متكن الربيطانيون من الوصول إىل حلب .. ُ نوفمرب بعد أن منوا بهزائم كبرية3ّوكان النمساويون قد وقعوا هدنة يف 

  .ِ أكتوبر يف مدراس باملغرب30واضطرت تركيا إىل توقيع هدنة يف ..  أكتوبر25يف 

ّ تم االنتهاء من معاهدة فرساي التي تضمنت تجريد أملانيا من مستعمراتها ومن األلزاس اللورين 1919 يونيو 28ويف 
ض عليها عدم وفر..  مليار دوالر56كام فرضت عليها تعويضات بلغت .. ومن أجزاء من شلسفيج وسيليزيا.. ومن بوزن

  .التسلح

  .. مؤمتر باريس للسالم

.. ً قطرا32ُم يف باريس لوضع أسس التسوية السلمية وكان هؤالء ميثلون 1919اجتمع ممثلو القوى املنترصة يف يناير 

ُأطلق عليهم .. لكن القرارات وضعها رؤساء أربع حكومات.. وأعدت اللجان مقرتحات تفصيلية ملؤمتر باريس للسالم

ورئيس وزراء فرنسا ) 1()ديفيد لويد جورج(ورئيس وزراء بريطانيا .. ويلسون رئيس الواليات املتحدة: وهم.. ة الكباراألربع

  ).. فيتوريو أورالندو(ورئيس وزراء إيطاليا .. )2( )جورج كليمنصو(

                                                 
وبالتـايل عمـل عـىل عـدم إضـعاف .. أوروبـا كان همه تحقيق التـوازن يف.. رئيس وزراء بريطانيا وممثلها يف مؤمتر السالم  : لويد جورج  )1(

    .أملانيا
 مؤمتر السالم عىل إضعاف أملانيـا بشـكل ال تسـتطيع معـه العـودة لتهديـد حرص خالل.. رئيس وزراء فرنسا  ]1929-1841: [كليمنصو  )2(

  .فرنسا
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اء األوروبيون الكبار أكرث َّفقد ضحى الحلف.. تجاهل مؤمتر الصلح إىل حد كبري املبادئ الرئيسية يف النقاط األربع عرشة

ُأما ويلسون فقد ركز جهوده عىل إيجاد عصبة األمم.. من األمريكيني فأرادوا أن يحصلوا عىل تعويض واستجاب ويلسون .. ُ

ومل توافق .. م وافق مؤمتر الصلح عىل املعاهدة وقدمها إىل أملانيا1919ويف مايو .. لفرنسا وبريطانيا حول كثري من القضايا

َّوإثر شكوك كبرية وقع ممثلو أملانيا عىل معاهدة الصلح يف قرص فرساي .. ا عليها إال بعد تهديد من الحلفاء بغزوهاأملاني

  .. م1919 يونيو 28قرب باريس يف 

تحدثنا عنها .. َّوقع صانعو السالم معاهدات منفصلة مع دول الوسط األخرى.. وباإلضافة إىل معاهدة فرساي مع أملانيا

  ..فيام سبق

  .. نصوص املعاهدات التي أنهت الحرب

وتضمن بند يف .. أما أملانيا فقد عوقبت بشدة.. حرمت املعاهدات دوالً من أراض وأسلحة وطالبتها بدفع تعويضات

  .معاهدة فرساي إرغام أملانيا عىل أن تقبل مسئوليتها بوصفها املتسببة يف الحرب

  
  مختلف الوفود أثناء مباحثات معاهدة فرساي

ارك وفرنسا وبولندا وخرست مبوجب معاهدة فرساي تنازلت أملانيا عن أرايض يف بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا والدمن

التابع ألملانيا ملدة خمس عرشة ) وادي السار(وحصلت فرنسا عىل حقول الفحم الحجري يف .. مستعمراتها فيام وراء البحار

.. وكان عىل أملانيا أن تدفع نفقات الجيش للحلفاء يحتل الضفة الغربية من نهر الراين ملدة خمس عرشة سنة.. سنة

ًمن أملانيا أن تعيد إىل الحلفاء مواد حربية وسفنا وبضائع أخرىوطلبت بعض البنود  ومل يستقر الرأي عىل مجموع .. ُ

  .. مليار دوالر أمرييك33م وتسلمت أملانيا فاتورة تعويضات بنحو1921التعويضات حتى سنة 

..  ثلث مساحتها السابقةإىل أقل من) املجر-النمسا( فقد أنقصتا مساحة )2()تريانون( و)1()سان جريمان(أما معاهدتا 

وتسلمت هذه الدول .. واعرتفت املعاهدات باستقالل تشيكوسلوفاكيا وبولندا ومملكة عرفت فيام بعد باسم يوغوسالفيا

أما معاهدة سيفر فقد انتزعت مرص ولبنان والعراق .. املجر-الجديدة ومعها إيطاليا ورومانيا أرايض كانت تابعة للنمسا

وكان عىل أملانيا .. ٍوتخلت بلغاريا عن أراض لليونان ورومانيا..  األردن من اإلمرباطورية العثامنيةوفلسطني وسوريا ورشق

  .كذلك أن تخفض قواتها املسلحة وأن تدفع تعويضات

  )وعصبة األمم.. مؤمتر فرساي(

غاية قام بتشكيل قرر ويلسون عقد مؤمتر سالم يف فرساي تشرتك فيه جميع الدول املتحاربة للتفاوض من أجل هذه ال

ّلجنة مكونة من دول الحلفاء سميت بـ  ُ   :وتلخصت أهدافها فيام ييل".. عصبة األمم" ّ

                                                 
  .1919 سبتمرب 10وقعتها النمسا مع الحلفاء يف   )1(
  .1920 يونيو 4وقعتها املجر مع الحلفاء يف بهو قرص تريانون الكبري يف فرساي بفرنسا يف   )2(
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  .منع الحروب  -1

  .الحفاظ عىل حدود آمنة للدول  -2

 .املحافظة عىل استقالل الدول وسالمتها  -3

 األخرية وذلك ألنها تحمل لقد كان شعار دول الحلفاء يف هذا املؤمتر هو عرص الليمونة األملانية حتى النقطة

ًبناءا عليه فقد فرضت اللجنة عىل أملانيا الرشوط .. ّواملبارشة بتحريض النمسا يف الحرب ضد رصبيا.. املسئوليات األوىل

  :التالية

  .عىل أملانيا االنسحاب من جميع املناطق التي احتلتها من دول الحلفاء  -1

  .نواعها الربية والبحرية والجويةعىل أملانيا أن تسلم اسلحتها عىل جميع ا  -2

عىل أملانيا ان تدفع التعويضات املادية إىل جميع الدول التي اشرتكت يف الحرب وذلك لتعيد بناء نفسها من   -3

  .ّجديد وتصلح الخراب والدمار الذي حّل فيها

ًلقد كانت آمال العامل بأرسه أن يضع ويلسون يف هذا املؤمتر صلحا دامئا معتمدا عىل ً وأن هذه الحرب ..  العدل والسالمً

ًحيث أنها حرمت نهائيا من أي .. ًولكن مبا أن نتائج هذا املؤمتر كانت قاسية جدا بالنسبة ألملانيا.. ستكون خامتة الحروب ُ
 .ًوذلك إلضعافها وكرس شوكتها خوفا من تجديد الحروب واالنتقام لنفسها.. ُنوع من السالح واجربت عىل ترميم الخراب

.. باإلكراه.. ًكن القول أن الحرب انتهت فعليا ولكن الكراهية فقد بدئت ألن هذا الصلح فرض عىل أملانيا الخضوعفيم

 .وهونفسه ما مهد فيام بعد الندالع الحرب العاملية الثانية

 التسوية السلمية

 :النقاط األربعة عرش

ً قبل انتهاء الحرب بعرشة شهور بعضا من أهداف م اقرتح الرئيس  ويلسون رئيس الواليات املتحدة أي1918يف يناير 

 .. ُالحرب سميت النقاط األربعة عرش

 .. اعتقد ويلسون أن النقاط األربع عرشة قد تحقق تسوية سلمية عادلة سامها سالم بال نرص

ة وعالجت م وافقت أملانيا عىل هدنة وتوقعت أملانيا أن تتم التسوية عىل أساس النقاط األربع عرش1918ويف نوفمرب 

مثاين نقاط منها تسويات خاصة سياسية وإقليمية وأما باقيها فقد وضعت كمبادئ عامة ملنع حروب مستقبلية واقرتحت 

ًآخر النقاط تنظيام دوليا سمي فيام بعد عصبة األمم لتدعيم السالم ُ .. 

***  
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األربعة الكبار املجتمعون وهم من اليسار فيتوريو أورالندو رئيس وزراء إيطاليا وديفيد لويد جورج رئيس الوزراء 

  الربيطاين

 وجورج كليمنصو رئيس وزراء فرنسا والرئيس األمرييك ودرو ويلسون

 عامل ما بعد الحرب

َوجد صانعوا السالم أنه من املستح َ ُيل أن يرضوا آمال كل أمة ورغبات كل مجموعة قومية فلقد أغضبت التسويات َ
القوى املنترصة واملهزومة عىل حد سواء وأخذ صانعوا السالم يف اعتبارهم رغبات املجموعات القومية وهم يرسمون 

  .ًحدودا جديدة

رومانيا مجموعة مجرية كبرية من ورغم ذلك فإن املطالب القومية مل تتحقق يف كثري من القضايا مثال ذلك أخذت 

السكان كذلك كان يف أجزاء من تشيكوسلوفاكيا وبولندا أملان كثريون وكان من شأن هذه التسويات أن تزيد من الخالفات 

  .بني األقطار وباإلضافة إىل ذلك فإن األقطار العربية كانت مستاءة ألنها مل تحصل عىل استقاللها

سمها تسويات الصلح األمان االقتصادي إال قليالً مثال ذلك أن األقطار الجديدة يف مل تحقق الحدود التي أعادت ر

ًكانت صغرية وضعيفة وغري قادرة عىل أن تدعم نفسها لقد فقدت كثريا من سكانها ومواردها وأسواقها ) املجر-النمسا(

 السالم مل يريدوا ألملانيا أن تكسب أرايض وطالب السكان األملان يف النمسا إىل حد كبري باالتحاد مع أملانيا ولكن صانعي

 .. بعد الحرب

دخلت بريطانيا عامل ما بعد الحرب وهي أكرث دول الحلفاء رىض فلقد حافظت عىل إمرباطوريتها وسيطرتها عىل البحار 

يفة للغاية ًلكنها كانت منزعجة من أن ميزان القوى الذي أرادته يف أوروبا قد ينقلب رأسا عىل عقب بوجود أملانيا ضع

  .وبنرص شيوعي يف حرب أهلية يف روسيا وبنجاح فرنسا يف فرض رشوط قاسية عىل أملانيا عدوها التقليدي

ولكنها مل تنجح يف تأمني حدودها وفشلت يف أن تحصل عىل ضامن مبساعدة بريطانيا والواليات املتحدة يف حالة غزو 

 .ت به وأحست أنها مل تأخذ ماتستحقًأملاين وأخريا حصلت إيطاليا عىل أراض أقل مام وعد

يف الواليات املتحدة خالف مجلس الشيوخ الرأي العام ورفض املوافقة عىل معاهدة فرساي وعارض بذلك الرئيس 

ُويلسون كانت املعاهدة تجعل الواليات املتحدة عضوا يف عصبة األمم ً .. 

يات املرتتبة عىل القوة الجديدة التي صارت لبلدهم ومل يكن كثري من األمريكيني عىل استعداد ألن يتقبلوا املسؤول

 .ُفلقد خشوا أن تقحم عصبة األمم بلدهم يف منازعات أوروبية
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ًأما أملانيا فلقد وضعت معاهدة فرساي رشوطا قاسية أكرث مام توقعته أملانيا وكانت مسؤولية قبول هذه الرشوط 

 ظهرت حركة شديدة التعصب للقومية يقودها أدولف هتلر الذي ًإضعافا لحكومة أملانيا بعد الحرب وخالل الثالثينيات

م غزت أملانيا بولندا وبدأت 1939وعد بتجاهل معاهدة فرساي واالنتقام لهزمية أملانيا بعد الحرب العاملية األوىل ويف سنة 

  .الحرب العاملية الثانية بالفعل

***  
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  ..الفصل الخامس

  !!توابع الحرب األوىل 
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وكانت .. وكونها أقىس وأعنف حرب كان اإلنسان قد شهدها حتى حينه.. ّمتيزت هذه الحرب بإتساع رقعتها الجغرافية

  .ًوعبئا كان ما أثقله عىل الشعوب.. مبا خلفته من دمار كبري.. املادية واألخالقية.. الخسائر يف شتى مجاالت الحياة اإلنسانية

  أصعب النتائج

ّ مليون جندي تم تعبئتهم يف 65من أصل حوايل .. ماليني جندي نتيجة للحرب10ومات نحو.. يون رجل مل21جرح نحو
حيث خرست .. وهو رقم يزيد عن عدد الذين ماتوا خالل املائة سنة السابقة للحرب.. مختلف الجيوش املشاركة يف الحرب

  .. ٍوهو أكرث مام عاناه أي بلد آخر.. وثالثة أرباع املليون قتيل.. كل من أملانيا وروسيا فقط نحو مليون

أي .. فلقد خرست نحو مليون وثلث املليون جندي.. وكانت نسبة املوىت يف فرنسا أعىل باملقارنة بعدد جنودها الكيل

  .. من كل قواتها العاملة% 16

ويعتقد بعض .. ربوال أحد يعرف كم عدد املدنيني الذين ماتوا من املرض والجوع واألسباب األخرى املتعلقة بالح

  .املؤرخني أن عدد املدنيني الذين ماتوا كان يساوي عدد املوىت من الجنود

فقد خربت الجيوش املزارع والقرى مبرورها فيها وحفر الخنادق .. أما الخسائر املادية فكانت أكرث يف فرنسا وبلجيكا

بت جرارات املدفعية واملواد الكيميائية األرض وخر.. وخربت الحرب املصانع والجسور وقضبان السكك الحديدية.. للقتال

  .. عىل طول الجبهة الغربية

  .. النتائج االقتصادية

.. وعامل املصانع للجندية.. وانضم الفالحون.. ُعىل املستوى االقتصادي أتلفت ماليني الفدادين من املحاصيل الزراعية

كام دمرت شبكة املواصالت لشل حركة التجارة .. فرنساخاصة يف شامل .. ًكام كانت املصانع هدفا للهجامت العسكرية

  .. ًمتاما

 10 كانت الحرب تكلف 1918ويف سنة ..  بليون دوالر أمرييك337كام كبدت الحرب العاملية األوىل األمم املتقاتلة نحو 

معظم األموال ولكن .. ورفعت األمم رضائب الدخل والرضائب األخرى من أجل متويل الحرب.. ماليني دوالر كل ساعة

واستدان .. واستدانت الحكومات من املواطنني ببيع سندات حربية.. ًجاءت من القروض التي أوجدت ديونا ضخمة

.. ًطبعت معظم الحكومات أوراقا مالية إضافية ملواجهة حاجاتها.. باإلضافة إىل ذلك.. ًالحلفاء كثريا من الواليات املتحدة

  . ً قاسيا بعد الحربًام مالياولكن الزيادة يف النقود سببت تضخ

َّسخرت دول أوروبا مواردها يف الحرب العاملية األوىل وخرجت من الحرب منهكة فقدت .. ففرنسا عىل سبيل املثال.. َ

ْعرش قوتها العاملة وباإلضافة إىل ذلك خرست .. ومل يجد كثري من الجنود العائدين يف معظم بالد أوروبا وظائف لهم.. ُ

ورغم ذلك خرجت الواليات املتحدة بقوة اقتصادية ..  من منتجات أسواقها عندما كانت تنتج مواد للحربًأوروبا كثريا

  .متزايدة

  .. النتائج السياسية

ومن .. ُوجردت أملانيا من مستعمراتها.. تشيكوسلوفاكيا.. يوغسالفيا.. برزت دول جديدة يف الخريطة األوروبية كبولونيا

  .1918 نوفمرب 11بعد أن أجربت عىل توقيع معاهدة الهدنة يوم .. ا الثقيلةوأسلحته.. أسطولها البحري
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وتصدت الحكومات الدميوقراطية يف بريطانيا وفرنسا لضغط .. كام هزت الحرب العاملية األوىل دعائم حكومات كثرية

 وتخىل 1917 روسيا عام وكانت أول ملكية تسقط هي ملكية القيرص نيقوال الثاين يف.. لكن أربع ملكيات سقطت.. الحرب

وسقط السلطان العثامين .. م1918 املجر عن عرشيهام يف سنة - واإلمرباطور شارل من النمسا .. القيرص ولهلم الثاين يف أملانيا

  .. م1922محمد السادس يف عام 

  تغريات جذرية

اطوريات كربى هي األملانية والنمساوية إذ اختفت أربع إمرب.. ّوأدت الحرب العاملية األوىل إىل تغيريات جذرية يف العامل

وظهرت عدة دول جديدة وكيانات مستحدثة مكانها مثل فنلندا وأستونيا والتفيا .. والعثامنية.. والروسية.. الهنجارية

 وفق.. وانسلخت عن اإلمرباطورية العثامنية مناطق واسعة كأرمينيا والبالد العربية وتراقيا وأزمري.. وليتوانيا وبولونيا

  .ّكام أدت الحرب إىل انتصار الثورة البلشفية يف روسيا وظهور أول دولة اشرتاكية يف العامل".. سيفر"معاهدة 

.. وتعززت سيطرتها االستعامرية عىل مناطق واسعة من العامل.. وخرجت بريطانيا وفرنسا مبكتسبات كبرية إثر الحرب

ومل يستمر .. ساهمت يف التمهيد أمام ظهور النازية.. ة بالغة األهميةعانت أملانيا من أزمات سياسية واقتصادي.. وباملقابل

 مع اندالع الحرب العاملية 1939إذ انهار يف العام .. التوازن الذي نجم عن الحرب العاملية األوىل لفرتة طويلة بعد انتهائها

  .الثانية

ّكام قدرت التكلفة االقتصادية للحرب بحوايل    . عملة تلك األيامحسب ..  مليون دوالر282ُ

وتكون من .. أدى سقوط اإلمرباطوريات القدمية إىل إيجاد بالد جديدة يف السنوات التي أعقبت الحرب العاملية األوىل

وبولندا ورومانيا .. قبل الحرب جمهوريات النمسا واملجر وتشيكوسلوفاكيا وأجزاء من إيطاليا) املجر-النمسا(أرض 

أستونيا والتفيا ولتوانيا عىل : وحصلت دول البلطيق.. ٍ وأملانيا عن أراض لبولندا وفنلنداوتنازلت روسيا.. ويوغوسالفيا

وتكونت .. ووضعت معظم األرايض العربية يف اإلمرباطورية العثامنية تحت سيطرة فرنسا وبريطانيا.. استقاللها من روسيا

.. بهم املجموعات القومية إلعادة رسم خريطة أوروباووضع قادة أوروبا يف حسا.. تركيا من باقي اإلمرباطورية العثامنية

وتوقع .. وأعطت الحرب العاملية األوىل الشيوعية الفرصة لتويل السلطة يف أوروبا.. وبذلك رسخوا دواعي قضية القومية

 وقويت الحكومات الثورية بعد الحرب لكن مل تقم.. بعض الناس أن تقوم ثورات شيوعية يف أماكن أخرى يف أوروبا

  .حكومات شيوعية

  .. النتائج االجتامعية

ّوذهبت الحرب بأرواح العديد ممن شاركوا فيها خاصة من .. أحدثت الحرب العاملية األوىل تغيريات عدة يف املجتمع
بينام راح ضحية هذه الحرب املاليني من شباب باقي .. وخرست جيالً كامالً من شبابها.. فرنسا التي كانت أكرث املترضرين

فقد أثر موت كثري من .. واملفقودين.. هذا فضالً عام خلفته من عرشات اآلالف من الجرحى.. ول التي شاركت فيهاالد

وانخفض سكان فرنسا خالل العرشينيات من القرن العرشين بسبب .. الشباب عىل فرنسا أكرث مام أثر عىل أي بلد آخر

وهرب بعضهم من مناطق مزقتها الحرب ليجدوا بيوتهم .. شعبواجتثت الحرب املاليني من أبناء ال.. انخفاض املواليد

وصار بعضهم اآلخر الجئني نتيجة للتغريات يف الحكومات والحدود السياسية خاصة وسط .. ومزارعهم وقراهم خربة

  .ورشق أوروبا
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حرضية بسبب تفضيل ومنت املناطق ال.. َّفضل كثري من الناس أن يستأنفوا سريتهم األوىل بعد الحرب العاملية األوىل

وكن .. ومألت النساء الوظائف واملصانع بعد ذهاب الرجال للحرب.. الفالحني اإلقامة يف املدن بدالً من العودة إىل مزارعهم

وبدأ التباين بني .. وأعطت بالد كثرية املرأة حق التصويت بعد الحرب.. حريصات عىل أن يرسخن استقاللهن الجديد

وفقدت الطبقات العليا .. وأصبح املجتمع أكرث دميوقراطية.. ر نتيجة للحرب العاملية األوىلالطبقات االجتامعية يظه

وواجه الرجال بكل طبقاتهم نفس الخطر .. ًالحاكمة بعضا من نفوذها وامتيازاتها بعد أن قادت العامل إىل حرب رضوس

وفقدت الطبقات الوسطى والعليا األوروبية .. دةًوأخريا صاغت الحرب العاملية األوىل اتجاهات جدي.. والفزع يف الخنادق

ٌوبدأ كثري من الناس يعيدون النظر يف بعض املفاهيم التي كانت .. الثقة والتفاؤل اللذين كانت تشعر بهام قبل الحرب
بب الخراب وكل ذلك بس.. ّمثال ذلك تغري الفكرة القائلة بتفوق الثقافة والحضارة األوروبية عىل العامل كله.. راسخة لديهم

  .والدمار الذي أحدثته الحرب يف هذه البالد

 :مشكلة النزعة القومية تفاقم

ّتكونت دول جديدة وما ميز هذه الدول هو ازدياد حدة الرصاعات والنزاعات القومية  بعد الحرب العاملية األوىل
ًخاصة فيام بني خليط .. إىل آخره) الثقافة.. الحضارة.. العادات والتقاليد.. اللباس.. الرتاث.. اللغة.. األصل(املعتمدة عىل 

 ).تشيكوسلوفاكيا وبولندا(القوميات التي تسكن هذه الدول ولعل أبرز مثال عىل ذلك هو ما حدث يف دولتي مثال 

 :تشيكوسلوفاكيا

مها وأهم هذه الدول واعظ.. قامت دول جديدة بعد الحرب عىل حساب اإلمرباطورية الهنجارية النمساوية املهزومة

ولكنها وجدت نفسها امام .. ّلقد متيزت هذه الدولة بعاداتها من الناحية الحضارية والثقافية.. كانت تشيكيوسلوفاكيا

مليون ..  مليون تشييك6 مليون نسمة منهم 13مشكلة معقدة اال وهي تعدد القوميات فيها فقد كان عدد سكانها آنذاك 

  .والباقي خليط من البولنديني واليهود.. اينروم نصف مليون..  مليون أملاين3.5.. مجري

ًيجعل عمل الحكومة صعبا ومعقدا إن هذا الخليط حيث أنها تواجه مشكلة يف نوع السياسة التي يجب اتباعها .. ً

واإلنهاك .. وهذا بال شك سبب حالة من اإلضعاف.. ّتجاه األقليات والعنارص املتعددة التي يتكون منها الشعب التشييك

  ..  ملعظم الدول األوروبية التي خرجت من الحرب األوىل تعاين من هذه املشكلةالداخيل

   قيام دولة بولندا

بعد تقسيم بولندا يف أواخر القرن الثامن عرش .. مثرة أخرى من مثرات مؤمتر السالم هي إقامة دولة بولندية جديدة

 :هي واملشاكل التي واجهت هذه الدول الناشئة..  والنمسا..وأملانيا..ُفقد أنشأت من جديد عىل حساب روسيا.. بني جريانها

  مشكلة الحدود

  حدود الدولة البولندية هل هي حدود اللغة؟ فأين ستكون

  ؟ أم حدود عىل أساس عنرص السكان وأصولهم

  



- 74 - 

  املمر البولندي مشكلة

لذلك فهي من .. طقة مأهولة باألملانادعت أملانيا أن هذه املن.. املمر البولندي هو منطقة بولندية تفصل بني أملانيا

  .مؤقتة بينهم وانتهى األمر بوضع حدود.. أما البولنديني فقد ادعوا أن املمر وما يجاوره من أرايض بولندية.. حقهم

  .. أوروبا والرشق األوسط بعد الحرب

ًبعضا من أهداف .. ة شهورأي قبل انتهاء الحرب بعرش.. م اقرتح الرئيس ولسون رئيس الواليات املتحدة1918يف يناير 

ُاعتقد ولسون أن النقاط األربع عرشة قد تحقق تسوية سلمية عادلة سامها سالم بال .. ُالحرب سميت النقاط األربع عرشة

  .. نرص

.. وتوقعت أملانيا أن تتم التسوية عىل أساس النقاط األربع عرشة.. م وافقت أملانيا عىل هدنة1918ويف نوفمرب 

َوأما ما تبقى منها فقد وضعت كمبادئ عامة ملنع حروب .. نقاط منها تسويات خاصة سياسية وإقليميةوعالجت مثاين  ِ ُ
َّواقرتحت آخر النقاط تنظيام دوليا سمي فيام بعد عصبة األمم لتدعيم السالم.. مستقبلية ُ ً ً.  

  .. ظهور املارد األمرييك

وأصبحت الواليات .. ًمام مهد متاما لظهور املارد األمرييك. .تراجعت التجارة األوروبية مقابل منو التجارة األمريكية

أمام إنهيار وتدمري .. ًبعد أن انطلقت اقتصاديا.. تحكم العامل.. وعسكرية.. املتحدة األمريكية من وقتها أهم قوة سياسية

السوق الكربى لبناء فاستغلت هذه .. االقتصاد األورويب كمستفيد أوحد ملا خلفته الحرب العاملية األوىل من نتائج

مام يعطيها .. مبا يعني أنها أصبحت بالنسبة لدول العامل دائنة.. وأصبحت توجه القروض ألوروبا إلعادة البناء.. اقتصادها

  .. وأصبحت  متتلك نصف املخزون العاملي من الذهب.. الفرصة لفرض نفوذها عليها بشكل كبري

وممثلها خالل مؤمتر السالم .. ولسون رئيس الواليات املتحدة األمريكيةوعىل املستوى السيايس فرض الرئيس األمرييك 

نقاطه .. أملانيا كضامن لتحقيق السلم ًوالذي اتخذ موقفا يهدف إىل عدم إضعاف.. بفرساي عقب الحرب العاملية األوىل

وبالشكل الذي .. واليات املتحدةوتخطيط ال.. ًوتم إطالق جمعية عامة لألمم وفقا لرؤية.. األربع عرش عىل الدول األوروبية

  .18/1/1919وكان ذلك يف مؤمتر السالم بباريس .. وتحت سيطرتها.. تريده

  .. املستحيل هو إرضاء كل األطراف

لقد أغضبت التسويات .. وجد صانعوا السالم أنه من املستحيل أن يرضوا آمال كل أمة ورغبات كل مجموعة قومية

وأخذ صانعوا السالم يف اعتبارهم رغبات املجموعات القومية وهم يرسمون .. حد سواءالقوى املنترصة واملهزومة عىل 

مثال ذلك أخذت رومانيا مجموعة .. ورغم ذلك فإن املطالب القومية مل تتحقق يف كثري من القضايا.. ًحدودا جديدة

وكان من شأن هذه التسويات .. ونكذلك كان يف أجزاء من تشيكوسلوفاكيا وبولندا أملان كثري.. مجرية كبرية من السكان

  .وباإلضافة إىل ذلك فإن البالد العربية كانت مستاءة ألنها مل تحصل عىل استقاللها.. أن تزيد من الخالفات بني البالد

مثال ذلك أن البالد الجديدة يف .. مل تحقق الحدود التي أعادت رسمها تسويات الصلح األمان االقتصادي إال قليالً

  .. ًلقد فقدت كثريا من سكانها.. كانت صغرية وضعيفة وغري قادرة عىل أن تدعم نفسها) جرامل-النمسا(



- 75 - 

ُولكن صانعي السالم مل يريدوا .. وطالب السكان األملان يف النمسا إىل حد كبري باالتحاد مع أملانيا.. ومواردها وأسواقها
  .ألملانيا أن تكسب أرايض بعد الحرب

من % 5: ّكام جاء يف مصادر التوثيق الدولية) معاهدة فرساي(ّب تلك اإلجراءات العقابية وخرست أملانيا وحدها مبوج

من % 10وحوايل .. من إنتاجها الزراعي% 15وما يقارب عن .. من تعداد سكانها% 12وحوايل .. ّمساحتها الجغرافية

قيدت معاهدة فرساي حركة .. كوإىل جانب ذل.. من إنتاجها من خام الحديد% 75إنتاجها الصناعي وما يقارب عن 

.. كذلك.. وصالحيات الجيش األملاين حيث نصت عىل أال يزيد عدد املنتسبني إىل الجيش األملاين عن مائة ألف جندي

  .ألزمت أملانيا بدفع تعويضات كبرية للحلفاء

ًدخلت بريطانيا عامل ما بعد الحرب وهي أكرث دول الحلفاء رضا مبا حصلت عليه حربا فلقد حافظت عىل .. ًلامِوس.. ً

ًلكنها كانت منزعجة من أن ميزان القوى الذي أرادته يف أوروبا قد ينقلب رأسا عىل .. إمرباطوريتها وسيطرتها عىل البحار ُ

وبنجاح فرنسا يف فرض رشوط قاسية عىل .. عقب بوجود أملانيا ضعيفة للغاية وبنرص شيوعي يف حرب أهلية يف روسيا

ولكنها مل تنجح يف تأمني حدودها وفشلت يف أن تحصل عىل ضامن مبساعدة بريطانيا والواليات .. يديأملانيا عدوها التقل

  .ًوأخريا حصلت إيطاليا عىل أراض أقل مام وعدت به وأحست أنها مل تأخذ ما تستحق.. املتحدة يف حالة غزو أملاين

وعارض بذلك الرئيس .. قة عىل معاهدة فرسايورفض املواف.. يف الواليات املتحدة خالف مجلس الشيوخ الرأي العام

ومل يكن كثري من األمريكيني عىل استعداد ألن .. ًكانت املعاهدة تجعل الواليات املتحدة عضوا يف عصبة األمم.. ولسون

زعات ُفلقد خشوا أن تقحم عصبة األمم بلدهم يف منا.. يتقبلوا املسؤوليات املرتتبة عىل القوة الجديدة التي صارت لبلدهم

  .أوروبية

ًوكانت مسؤولية قبول هذه الرشوط إضعافا .. ًلقد وضعت معاهدة فرساي رشوطا قاسية أكرث مام توقعته أملانيا

الذي وعد .. وخالل الثالثينيات ظهرت حركة شديدة التعصب للقومية يقودها أدولف هتلر.. لحكومة أملانيا بعد الحرب

م غزت أملانيا بولندا وبدأت 1939ويف سنة .. ملانيا بعد الحرب العاملية األوىلبتجاهل معاهدة فرساي واإلنتقام لهزمية أ

  .الحرب العاملية الثانية بالفعل

 املشكلة االقتصادية

حيث أن الدول األوروبية خرست معظم أموالها ونفذت .. ازدادت حدة املشكلة االقتصادية وصعوبتها بعد الحرب

وبالتايل .. نتيجة الحرب العاملية األوىل ومن أجل االنتقال من مرحلة الحرب إىل السالموظّل عليها شبح الدمار .. إمكاناتها

 .أصبحت هذه الدول يف احتياج إىل مبالغ كبرية إلرجاع االمور إىل سابق عهدها

انيا أمل ّوعليه فقد كانت الدول املنترصة مثل بريطانيا وحليفاتها تأمل أن تتحسن أوضاعها من التعويضات التي أجربت

  .املهزومة عىل دفعها لهم

فقد قامت بإستالم .. أملانيا كانت غارقة يف الديون أكرث من الدول األخرى وخاصة أن.. ولكن هذه التعويضات مل تكفي

  ً.اقتصادية صعبة جدا وبهذا فقد عاشت الدول األوروبية يف مشاكل..  من املواطنني ومل تستطع إرجاعها لهم األموال

ألوىل واجهت جميع الدول الخارجة من الحرب مشاكل اقتصادية صعبة ويف هذه الظروف ففي السنوات ا

  واالستثامرات الضخمة لدول الحلفاء بكرثة لدرجة.. وقامت بإعطاء القروض.. تدخلت الواليات املتحدة لحل األزمة
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ولتحسني .. ت املفروضة عليها لتتمكن من دفع التعويضا1924أن أملانيا نجحت يف الحصول عىل قروض من أمريكا سنة 

ونتيجة لهذا االنتعاش االقتصادي والنفيس ..  سنوات فقط5وفعالً انتعشت األوضاع يف أوروبا مدة .. وضعها االقتصادي

  .. بينام اندلعت أزمة كبرية هزت اقتصاد أمريكا.. ّقلت املشاكل داخل النطاق األورويب

 خمسة سنوات قبل األزمة الكربى

ففقد .. ِاالقتصادية يف بورصة نيويورك بعد أن هبطت أسعار األسهم املعروضة للبيع لقلة مشرتيهابدأت األزمة 

  .وأقفلت أبوابها ..وأعلنت بعض الرشكات اإلفالس.. وانهارت بعض البنوك.. املستثمرون أموالهم

  .صة أملانياوانعكست هذه األزمة عىل أوروبا وخا.. وأصبحت أزمة عاملية.. وتطورت األزمة األمريكية

  ..والحرب العاملية األوىل.. العامل العريب

 كانت األمة العربية يف مرشقها ومغربها تحت السيطرة 1914عندما انطلقت رشارة الحرب العاملية األوىل سنة 

والرشقي الحجاز واليمن تحت السيطرة العثامنية والجناحان الجنويب .. الشام.. ففي املرشق العريب كان العراق.. األجنبية

  . أما باقي أجزاء شبه الجزيرة العربية فكان يحكمها املشايخ واألمراء.. لشبه جزيرة العرب ومرص تحت النفوذ الربيطاين

.. كذلك الجزائر وتونس يف يد االستعامر الفرنيس.. ويف املغرب العريب سقطت ليبيا فيام بعد يف قبضة االستعامر اإليطايل

  . ً تحت نري االستعامرين الفرنيس واألسباين معاوقبل ذلك وقع املغرب األقىص

فأخدوا يعملون .. وداقوا مرارة الطغيان والحرمان والتجرب.. وعاىن العرب يف املرشق واملغرب مآيس االستعامر وويالته

ة األحزاب السياسية الرسي.. عىل تغيري هذه األوضاع ومقاومة االستعامر مبختلف الوسائل ومنها تأسيس الجمعيات

  .األجنبية البغيضة للتخلص من تلك السيطرة.. والعلنية

 :املوقف العرىب يف بداية الحرب

 :العرب بحسب نظرتهم إىل الحرب إىل ثالث فئات انقسم

  .باعتباره رمز الخالفة اإلسالمية.. األغلبية الساحقة منهم كانوا يتعاطفون مع السلطان العثامين   -1

ًنظروا جميعا .. وآل خليفة يف البحرين.. وآل الصباح يف الكويت..  وإبن عود..كالرشيف حسني.. األمراء والشيوخ -2

وتكوين ماملك مستقلة لهم دون النظر إىل .. التوسعية إىل الحرب عىل أنها فرصة متكنهم من تحقيق أغراضهم

 .عواقب الحرب

 وتكوين دول وطنية عىل ..وكان هدفهم تحقيق اإلستقالل.. القوميون العرب يف سوريا والعراق وفلسطني ومرص -3

 .ولذلك وقفوا ضد الحكم العثامين.. األساس القومي

 الحرب دور العرب يف

 املرشق العريب: أوالً

بينام كانت القوات العثامنية تتمركز يف .. كانت القوات اإلنجليزية ترابط يف مرص غرب قناة السويس

وأن ..  ينتظرون الفرصة للتخلص من سيطرتهموالشام رشق القناة وقد أدرك العثامنيون أن العرب.. فلسطني

  لذلك أمروا جامل باشا قائد الجيش العثامين الرابع يف الشام مبهاجمة مرص.. اإلنجليز سيقفون إىل جانبهم
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 1916 وبهجومه الثاين سنة 1915فقام بهجومه األول سنة ..  واستعادتها من اإلنجليز والقضاء عىل الجيش الربيطاين هناك

وقام .. ًوأخىل شبه جزيرة سيناء وأصبحت غزة خطا للدفاع.. وتراجع إىل الوراء.. فشل يف تحقيق غرض العثامنينيولكنه 

ومن بينهم وطنيون جزائريون وقفوا إىل جانب إخوانهم .. بإعدام عدد من املواطنني العرب يف دمشق وبريوت جامل باشا

أعلن الرشيف حسني الثورة مبكة عىل .. فيها العثامنيون ضد اإلنجليز  التي انترص 1916ويف أثناء معركة غزة سنة .. العرب

.. وزيد.. عيل.. فيصل.. الـلـهًالبالد العربية وكون منهم جيشا قاده أبناؤه األربعة عبد  وانضم إليه املتطوعون من.. األتراك

وقيام قائد الجيوش اإلنجليزية .. نينيوأدى ذلك إىل ضعف مركز العثام.. وحاربوا العثامنيني يف الحجاز وسوريا والقوقاز

بإقتحام غزة والدخول إىل يافا والقدس وأصيب العثامنيون برضبة قاضية يف بلدة طول كرم وإنفتحت أبواب سوريا 

  .يف سوريا  وألف األمري فيصل حكومة عربية1918ًللحلفاء ودخل الجيشان العريب واإلنجليزي معا إىل دمشق عام 

  :يف املغرب العريب

ًنظرا لوقوعه تحت قبضة .. العريب فقد كانت األمور تسري يف اتجاه آخر أما يف املغرب.. هذا كله يف املرشق العريب

 .واإليطايل االستعامر الفرنيس

ولكن 1912أخضعتا للسيطرة اإليطالية وفق املعاهدة املربمة يف تركيا وإيطاليا عام .. فطرابلس الغرب وبرقة الليبيتان

ولذلك أخذت قواتها تلك تتعاون مع السنوسيني .. قواتها منها ملا نشبت الحرب العاملية األوىل ن أمتت سحبتركيا مل تك

ًوعددا من الضباط األملان واألتراك املجهزين .. ضد إيطاليا وأغتنم األملان هذه الفرصة فهربوا إىل برقة الذخرية الحربية

  . الخاضعة لإلنجليز كنتيجة لذلكليبيا ومرص وساءت العالقة بني.. بأحدث األسلحة

باآلالف واشتدت نطاق حملة التجنيد خاصة عام .. أخذت السلطات االستعامرية تجند الشباب الجزائريني.. يف الجزائر

.. ًوفر الكثري من الجزائريني إىل الجبال فرارا من التجنيد لخدمة دولة أجنبية غازية معتدية..  وقاومها األهايل1916

كام فرت .. ورفضها الذهاب إىل الحرب.. والقسنطينية.. ِث دامية من ضمنها عصيان فرق السبايىس باألوارسوحصلت أحدا

فرعية يف  وإضطرت إىل فتح جبهة.. واستعملت السلطات الفرنسية أقىص الوسائل لقمعها.. ًكثريا من الكتائب إىل الجبال

وحاولت الدولة .. ك فيها السكان من صحراء طرابلس إىل موريتانياالصحراء ملقاومة الحركة الداعية إىل التحرير والتي إشرت

من القضاء عىل حركتهم ورغم كل هذا فقد ) البريين(ًالعثامنية أن تشجعها ونظرا لقلة إمكانياتهم متكن القائد الفرنيس 

اض الحرب يف املناجم جندت فرنسا أكرث من أربعامئة ألف جزائري أغلبهم للحرب يف ميدان القتال والباقي لخدمة أغر

  .العاملية األوىل وهكذا عاىن املغرب العريب كام عاىن املرشق ويالت الحرب.. واملصانع

  .. تقسيم الوطن العريب

سقوط اإلمرباطورية العثامنية وتقسيم الدول العربية بعد الثورة العربية الكربى بقيادة ..  كان من نتائج هذه الحرب

.. األردن.. فكانت سوريا ولبنان واملوصل تحت الحكم الفرنيس.. لسيطرة الدول االستعامريةالحسني إىل كانتونات تخضع 

  .فلسطني ومرص تحت االحتالل اإلنجليزي

 وعندما شعرت أملانيا أن الدمار والهزمية تحالن بها 1918ولكن بالرغم من هذه املحاوالت استمرت الحرب حتى سنة 

  .عالن الهدنةّتوجهت إىل ويلسون إليقاف الحرب وإ
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 معاهدة سايكس بيكو

  :الخاصة بتقسيم البالد العربية.. نص معاهدة سايكس بيكو

.. أو حلف دول عربية.. إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعرتفا وتحميا دولة عربية مستقلة  :املادة األوىل

سا يف املنطقة األوىل وبريطانيا ويكون لفرن.. وداخلية العراق.. تحت رئاسة رئيس عريب من داخلية سوريا

.. وتنفرد فرنسا يف املنطقة األوىل.. األولوية يف املرشوعات والقروض املحلية حق.. يف املنطقة الثانية

الحكومة العربية  بتقديم املستشارين واملوظفني األجانب بناء عىل طلب.. وإنجلرتا يف املنطقة الثانية

  .أوحلف الحكومات العربية

 من بغداد حتى خليج فارس.. وإلنجلرتا يف قسم العراق الساحلية.. يباح لفرنسا يف قسم سوريا الساحلية  :ثانيةاملادة ال

إنشاء ما ترغبان فيه من أشكال الحكم مبارش أو بالوساطة أو من املراقبة بعد اإلتفاق مع الحكومة 

  .أوحلف الحكومة العربية

ُ يعني شكلها بعد استشارة روسيا وباالتفاق مع بقية الحلفاء وممثيل رشيف فلسطني تنشأ إدارة دولة يف  :املادة الثالثة
  .مكة

 :تنال انجلرتا ما ييل  :املادة الرابعة

  .ميناء حيفا وعكا -1

تتعهد حكومة جاللة امللك من جهتها بأن تدخل يف مفاوضات مع دول أخرى للتنازل عن قربص إال  -2

 ً.بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدما

ًوتكون حيف ميناء حرا لتجارة فرنسا .. ًميناء حرا لتجارة اإلمرباطورية الربيطانية) إسكندرونة(تكون   :الخامسةاملادة 

 .ومستعمراتها والبالد الواقعة تحت حاميتها

  .. رسوخ اإلمرباطورية الربيطانية

ا بواسطة جامعة الدول وإحكام سيطرته.. أظهرت تبعات الحرب العاملية األوىل آخر أكرب توسع للحكم الربيطاين

وكذلك يف املستعمرات األملانية .. املنتدبة يف فلسطني والعراق بعد سقوط اإلمرباطورية العثامنية يف الرشق األوسط

الدولتان األخريتان كانتا تحت حكم (وغينيا الجديدة ) تعرف اآلن بناميبيا(السابقة لتنجانيقا يف جنوب غرب أفريقيا 

كانت مناطق اإلحتالل الربيطانية يف راينالند األملانية بعد الحرب العاملية ).. األسرتايل عىل التوايلجنوب أفريقيا والحكم 

  .ًاألوىل وغرب أملانيا بعد الحرب العاملية الثانية ال تعترب جزءا من اإلمرباطورية

لتكلفة الثقيلة للحرب عىل الرغم من ظهور بريطانيا بني املنترصين يف الحرب وتوسع حكمها ملناطق جديدة لكن ا

عاىن الربيطانيون من ماليني الكوارث وتصفية املوجودات يف .. أضعف من قدرتها عىل املحافظة عىل اإلمرباطورية الشاسعة

وإىل إنقالب يف أسواق املال وإىل نقص يف القوى العاملة يف وظائف .. مام أدى إىل تراكم الديون.. حالة من الخطر

.. منى الحس الوطني يف أرايض اإلمرباطورية القدمية والجديدة..  األطراف يف مستعمرات آسيا وأفريقيااإلمرباطورية مرتامية

  .الذي غذى بفخر مشاركة قوات اإلمرباطورية يف الحرب

***  
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  الفصل السادس

  !!األثر الفكري للحرب العاملية األوىل
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وتالها انتشار ".. الشيوعية" األيديولوجية كان أشهرها بال شك هي ُتعد الحرب العاملية األوىل البذرة للحركات

س الوقت ويف نف.. وشكلت الحرب بداية مختلفة لعامل جديد.. وغريها.. والرأساملية.. ومفهوم اإلشرتاكية".. الوجودية"

وكانت مبثابة .. وضعت كلمة النهاية للعديد من األرستقراطيات وامللكيات األوروبية التي حكم بعضها لعدة قرون متتالية

كام .. والكوبية الصينيةً التي بدورها أحدثت تغريا يف السياسة روسياُالفتيل الذي أشعل النريان لتتأجج بالثورة البلشفية يف 

ُويعزى سطوع بريق النازية فيام بعد .. والواليات املتحدة االتحاد السوفييتي.. قنيّمهدت الطريق للحرب الباردة بني العمال
ألمور الحربية ًوأخذت الحروب شكالً جديدا يف أساليبها بتدخل التكنولوجيا بشكل كبري يف ا..  يف هذه الحربأملانيالهزمية 

فبعدما كانت الحروب تخاض بتقابل جيشني متنازعني .. ودخول أطراف ال ناقة لها بالحروب والجمل وهي رشيحة املدنيني

فقد كانت املدن املأهولة بالسكان ساحات للمعركة مام نتج عن سقوط ماليني .. ًيف ساحة املعركة بعيدا عن املدنية

  .الضحايا

  ىل الحرب العاملية األوىلنتائج أيدلوجية ترتبت ع

ُاملالحظ فيام نشري إليه من بزوغ فجر أيدلوجيات قومية جديدة كتوابع للحرب األوىل هو ارتباط تلك األيدلوجيات 

ولينني يف .. والشيوعية والرأساملية وكارل ماركس.. وموسوليني والفاشية اإليطالية.. والنازية يف أملانيا.. بأشخاص مثل هتلر

.. واملالحظة األكرث أهمية هنا هي خروج تلك الدعاوى من الحيز اإلقليمي والعرقي املحدود.. ًنتشارها عاملياوا.. روسيا

ونبدأ كمدخل لرصد .. والفاشية.. ونتحدث أوًال عن إيطاليا.. لتتحول إىل ظواهر عاملية تنترش يف العديد من دول العامل

 :اليا بعد الحرب العاملية األوىلبدايات الظاهرة من قراءة األوضاع التي سادت إيط

 .أصيبت إيطاليا بخيبة أمل ألنها حصلت عىل جزء صغري من األرايض بعد تقسم الدول املهزومة بعد الحرب  -1

عانت إيطاليا من صعوبات اقتصاديه صعبة وإنخفاض يف مستوى املعيشة وخاصة بعد أن أوقف الحلفاء   -2

 .مساعدتهم االقتصادية لها

وأخذوا .. ًاليا اإلرضابات واالحتجاجات التي قام بها الشيوعيون تذمرا عىل األوضاع االقتصادية الصعبةّعمت إيط  -3

  .بتحريض العامل

  .واألبنية العامة أصبحت مراكز ألعامل العنف البنوك والقطارات  -4

 .بضعة شهور تتشكل حكومة جديدة وتسقط حكومة أخرى فكل.. تغيري الحكم بشكل مستمر  -5

 الجيش واجهوا صعوبات يف ايجاد أماكن عمل لهم لذلك فقد سلكوا الطرق غري القانونية ُجنود املرسحون منال  -6

 .وارتكاب الجرائم

 :عىل مرسح األحداث" موسوليني"بداية ظهور 

فقد قام بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الفايش .. هذا الوضع املتأزم استغله سيايس شاب يدعى موسوليني

  .والعدل.. القوة.. رمز الوحدة.. إىل شعاره الفاشيوليرتوي حزمة القضباننسبة 

  :وصول موسوليني إىل الحكم

عاد مرة أخرى  فسخر منه أعداءه ولكن..  ولكنه مل يحظى بتأييد كبري1919اشرتك موسوليني يف االنتخابات سنة 

ا حيث كانت الناحية االقتصادية رديئة وكذلك وذلك بعد أن حاول تحسني األوضاع يف إيطالي.. واشرتك يف االنتخابات

  .وقاتلهم مدة سنتني) الشيوعيون(مناطق كاملة وقعت تحت سيطرة البالشفة 
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 1921ويف سنة ..  ممثل من الحزب الفايش للربملان اإليطايل35 حصل عىل 1921لذلك عندما اشرتك يف االنتخابات سنة 

وهدد .. وسوليني من الحكومة أن تستعمل القوة والعنف ضدد اإلرضابأعلن اإلرضاب العام يف كل إيطاليا وقد طلب م

  .قائالً إذا مل يفعلوا ذلك فإنه سوف يفعل ذلك بنفسه

 ألف جندي نحو مقر الحكومة 25وفعالً بعد شهرين نفذ تهديده وخرج مبسرية مع أبناء حزبه وجيش مؤلف من 

ّ رئيس الحكومة موسوليني وطلب إليه أن يشكل حكومته وبهذا ًطالبا تسليمه الحكم عندها توجه.. اإليطالية يف روما

  .. ًأصبح موسوليني رئيسا للحكومة اإليطالية

  :أعامل موسوليني

ًتخفيضا كبريا خفض ميزانية الحكومة  -1 ً ..  

 .أقال الكثري من املوظفني الغري ناجحني والزائدين  -2

 .سدد العجز يف ميزانية الربيد ومصلحة القطارات  -3

  :الفاشية) املبادئ واالفكار(يديولجية األ

َوهي تعني حزمة من الصولجانات كانت تحمل أمام .. feces اإليطاليةمشتق من الكلمة " fascism"اصطالح الفاشية  ُ

ويف تسعينيات القرن التاسع عرش بدأت كلمة فاشيا تستخدم يف إيطاليا .. القدمية دليالً عىل سلطاتهمالحكام يف روما 

وكان توظيف موسوليني لوصف الجامعة .  ثورينينيإشرتاكيلتشري إىل جامعة أو رابطة سياسية عادة ما تتكون من 

ً يف زيه الفايش مؤرشا عىل أن اصطالح موسوليني وبعدها أوىل الحرب العاملية األوىلّالربملانية املسلحة التي شكلها يف أثناء 

"fascisma "الفاشية"م من ذلك فعادة ما يفتقر توظيف اصطالحي وعىل الرغ.. قد حظي مبعان أيديولوجية واضحة "

"fascism "الفايش"و" "fascist "ًفكثريا ما تستخدم كاصطالحات تهدف إىل اإلساءة السياسية للخصوم .. إىل الدقة
لفظني يطلقان " الديكتاتور"و" الفايش"وعىل سبيل املثال أصبح . الدميقراطية ومعاداة بالدكتاتوريةالسياسيني واإلتهام لهم 

َكل من يتبنى أويعرب عن آراء منافية أومخالفة للمنظومة القيمية لأليدلوجية الليربالية أو مؤسساتها بشكل متبادل عىل 
فقد ساهم نطاق معني .. والحق أنه ال يجب مساواة الفاشية بأساليب القمع الخالص.. السياسية واالجتامعية واالقتصادية

نظمة الفاشية التي ظهرت يف عرشينيات وثالثينيات القرن العرشين كام أن األ.. من النظريات والقيم يف رواج الفكر الفايش

.. ًقدمت صيغا من الحكم واإلدارة السياسية التعاضدية التي يجب دراستها مبعزل عن الطبيعة السلطوية لألنظمة الفاشية

  .ًنظرا ألهميتها التعاضدية يف نظريات اإلدارة السياسية

  ..نشأة الفاشية

وعجزت الحكومات املتعاقبة ..  أزمة اقتصادية واجتامعية ونفسية حادةالحرب العاملية األوىل عقب إيطالياواجهت 

الذي متكن من الوصول إىل .. الحزب الفايش هذه األوضاع لتأسيس موسولينيواستغل .. عن فضها وفقدت الدولة هيبتها

..  الفاشية تؤمن الفاشية بإحياء مجد األمة والسمو بها إىل مدرج الكاملمبادئ). م1922(الحكم وتشكيل حكومة عام 

.. كام تؤمن بأن الطبقة املمتازة هي القادرة عىل تحمل املسؤولية التي تعمل لصالح الشعب.. وعدم املساواة بني األفراد

  .وتضحية الفرد يف سبيل الكل
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  .. خصائص الفاشية

تقييد ..  يد الطبقة املمتازةتركيز السلطة يف..  الواحدالحزباإلميان مببدأ نظام :  بالخصائص اآلتيةمذهب الفاشيةيتميز 

 وأستخدامها للتأثري يف الرأي اإلعالمسيطرة جهاز الحكم عىل وسائل ..  وحرية االجتامعالصحافةحريات الفرد مثل حرية 

  .. العام

  سقوط الفاشية 

ْ حيث هزمت النازيةكام أنتهت الحركة  َُ  موسوليني بسبب مطامع الحلفاءوانترصت دول ..  وسائر دول املحورإيطالياِ

وهكذا .. برلني وروماوكذلك بسبب التحالف الثنايئ بني .. إيطاليا يف الشعبوالتي أدت إىل سوء حالة .. يف الغزو واألضطهاد

  .تجمعت الظروف والعوامل املختلفة من داخلية وخارجية لتعجل يف إسقاط الفاشية يف إيطاليا

  . أي أن الدولة يف املركز واألفراد وجدوا يك يعملوا عىل خدمة الدولة-األفراد هم دولة  -1

 .. الدولة هي التي تحدد الحقوق وتعطيها ملواطنيها -2

 .وتتحكم به وتبني آرائه وأفكاره ومعتقداته وتنظم حياته.. لفاشية هي التي تبني وتشكل الفردا -3

 ".ونتحكم به ليك نبني شخصية الفرد عىل روح الفاشية"الفاشية تقول  -4

 .يجب استعامل قوة العنف والسلطة -5

لدولة وجدت يك تخدم الفرد وذلك ألن الدميقراطية تضع الفرد يف املركز وا.. الفاشية تتعارض مع الدميقراطية -6

أما الفاشية الدولة .. لذلك ميكن القول بأن يف الدميقراطية الفرد هو سيد الدولة.. وتحافظ عىل حقوقه الطبيعية

 .هي املركز أما الفرد وجد ليحيا وميوت من أجل الدولة

 .القوة الوحدة والعدل.. إن رمز الفاشية -7

 .الزعيم طاعة عمياء الفرد يعمل عىل طاعة -8

  :عالمات الدكتاتورية الفاشية

ًلقد كان موسوليني حاكام دكتاتوريا ذو سلطة مطلقة فقد أصبح رئيسا للحكومة ً ًووزيرا للداخلية وزيرا للخارجية يف .. ً ً

واستبدله بالتعيني ثم الجيش أقسم ميني الوالء ملوسوليني بطاعة جميع .. الغى موسوليني قانون االنتخابات.. ٍآن واحد

  .أوامره

ًوهذه النقابات منحت جزءا صغريا من الصالحيات.. قامت الدولة بتنظيم نقابات عاملية وال يحق لها أن تعلن .. ً

  .اإلرضاب أو االحتجاج

ًالفاشية تعظم الحرب لذلك فقد قام موسوليني ببناء جيش عظيم ليك يكون مستعدا الستعامل النزاعات لهذا فإن .. ّ

  .ًت تخشاه وكانت دامئا مستعدة لتنفيذ جميع طلباتها يك ال تتورط معهاجارات إيطاليا وعصبة االمم كان

***  
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  ..وتغريات جذرية ارتبطت بالحرب األوىل.. أملانيا

 فريدريش ايربت وسياسة املمكن

  
استطاع بحكمته إخراج بالده من فرتة .. فريدريش ايربت هو أول رئيس لجمهورية أملانيا املعروفة بـ جمهورية فامير

  . أنحاء العاملوإليه يرجع الفضل يف تأسيس املؤسسة التي تحمل اسمه وتدعم األكادمييني من مختلف.. عصيبة

.. ًالتحق صبيا مبحل لصنع األرسجة ليتعلم املهنة.. ً ألب كان يعمل خياطا1871ولد فريدريش ايربت يف هيدلربج عام  

وكانت لتلك الخربة أثر كبري يف تفتح وعيه عىل .. فانتهى إىل الشارع بدون عمل.. ُحتى طرده معلمه إثر شجار بينهام

ثم ما .. ورسعان ما انخرط يف صفوف التنظيامت النقابية الخاصة بهم.. ىل إتحادات العاملحقوق العامل املهدرة فتعرف ع

  .1889عام ) SPD(لبث أن انضم إىل الحزب الدميقراطي االشرتايك 

حاز إيربت عىل شهرة واسعة يف صفوف الحزب بفضل قدرته الفائقة عىل التوفيق بني األطراف املختلفة وروحه 

كام كان يدافع عن توثيق العالقة مع االتحادات املهنية .. أى بنفسه عن الخطط النظرية الرباقةالعملية حيث كان ين

وبعد وقت قصري من وفاة اوغست ..  يف الحصول عىل مقعد يف الربملان الرابع األملاين الرايخستاغ1912نجح عام .. املختلفة

  .. ايكخلفه ايربت يف منصبه كرئيس للحزب الدميقراطي االشرت.. بيبل

  فن املمكن

وهو املنصب الذي (يف الربملان الرابع ) SPD(بزغ نجم ايربت ضمن منصبه لرئاسة الحزب الدميقراطي االشرتايك  

.. كرمز لالشرتاكية الدميقراطية األملانية خالل الحرب العاملية األوىل) 1918 إىل 1916اقتسمه مع فيليب شيدميان بني 

فعىل الصعيد العاملي اشتعلت الثورة البلشفية واستوىل الشيوعيون عىل .. لبات شديدةوشهدت فرتة الحرب العاملية تق

ًمفتتحة بذلك عرصا سياسيا جديدا.. السلطة يف روسيا ً ً ويف داخل أملانيا القيرصية تعالت أصوات من الحزب االشرتايك .. ً

سلحة موالية للقيرص وأعلنت عن وجودها يف املقابل نشطت جامعات م.. للحاق بركب الثورة والقضاء عىل حكم القيرص

ويف هذا الوقت العصيب استطاع .. ووسط كل ذلك شعر أصحاب املصانع بالخطر عىل رؤوس أموالهم.. ًيف الشارع عسكريا

القامئة عىل إتباع خطوات صغرية واقعية نجحت يف تعزيز فكرة االنتخابات الربملانية " فن املمكن"ايربت أن ينتهج سياسة 

  .ة املتعددة األحزابالعام

وكللت جهود الدميقراطيني بتشكيل حكم جمهوري يخلف الحكم القيرصي وأطلق عليها جمهورية فامير 

وقد تشكلت الجمهورية الجديدة خالل السنوات األوىل من أغلبية برملانية .. لكتابة دستورها يف مدينة فامير

وتخىل الحزب .. وحزب املركز.. اطي األملاينتتكون من الحزب الدميقراطي االشرتايك والحزب الدميقر

وتم القضاء .. الدميقراطي االشرتايك األملاين بقيادة ايربت عن األفكار الثورية التي كانت لديه يف السنوات األوىل

  وظلت امللكية الخاصة يف.. عىل املحاوالت الهادفة لقلب نظام الحكم واالندفاع صوب الوجهة االشرتاكية
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  .واحتفظ غالبية املوظفني والقضاة من مناهيض فكرة الجمهورية مبناصبهم.. صناعي والزراعي دون مساس املجال ال

  رضورة وجود حزب يعمل للعامل داخل أملانيا

اتهام مراكز القوى املتمثلة يف .. قتصاديأزمة الكساد اال.. معاهدة فريساي.. الحرب العاملية األوىلالهزمية يف 

كل هذه األحداث الصعاب أدت إىل التفكري يف رضورة وجود ..  ببيع أملانياحكومة فيمروقيام .. الدميقراطيني االشرتاكيني

ورفع نسبة الشعور واالنتامء الوطني للشعب .. ورفع االقتصاد من كبوته.. حزب يعمل عىل اتحاد العامل داخل أملانيا

 5.. عىل تشكيل النواة األوىل للفكر العاميل االشرتايك األملاينوعملت .. األملاين بعد ما أحبطته هزمية الحرب العاملية األوىل

 يف Deutsche Arbeiterparte بتأسيس حزب العمل األملاين كارل هاريروالصحفي .. آنتون دريكسلرقام .. 1919 يناير

 وحاملا أنهى حديثه قام أحد جوتفريد فيديركان املتحدث الرئييس هو .. 1919يف أحد اجتامعات ميونخ سبتمرب .ميونخ

 من بني الجمهور الذي أدولف هتلروكان ..  كأمة مستقلةالنمسا وبروسيا يجب أن تنفصل عن بافارياالحضور واقرتح أن 

ً فإنه هب قامئا ليك يضحد الجدال الذي نشأ نتيجة لالقرتاح كفاحيًوطبقا ملا أورده هتلر يف كتابه .. حرض هذا االجتامع

.. وكام ذكر هتلر يف كتابه".. قظتي السياسيةي"فاقرتب منه دريكسلر ووضع كتيبا يف يده وكان عنوانه .. ضوالذي قدمه الع

ًالحقا يف ذلك اليوم استلم هتلر بطاقة بريدية تخربه بأنه قد تم قبوله .. فإن هذا الكتيب قد كان له أثر عميق يف قراراته

 قام دريكسلر بتغيري 1920ً قرر االنضامم للحزب باكرا يف عام -كام يذكر هتلر-وبعدما فكر مليا .. يف حزب العمل األملاين

 أصبح هتلر 1921يف عام .. .اسم الحزب كام أوىص هتلر من حزب العمل األملاين إىل حزب العمل القومي االشرتايك األملاين

  .الخطابة وقدرة عىل مهارات تنظيميةب ملا متتع به من ًقائدا للحز

.. وبينام كان هتلر غائبا.. من جنوب أملانيا ليلتقي باالشرتاكيني األملان Berlin برلنييف صيف نفس العام سافر هتلر إىل 

يتهمونه بالبحث عن القوة الشخصية بغض النظر .. قام أعضاء من لجنة الحزب يقودهم دريكسلر بنرش كتيب اتهام لهتلر

ومنذ .. مام أجرب دريكسلر عىل إنكار ما فعل.. وعىل الفور أقام هتلر برفع دعوى سب وتشهري.. عن أي اعتبارات أخرى

َ الحني عني دريكسلر يف منصب رئيس رشيف للحزب إىل أن تركه يف عام ذلك ِ  بدأ الحزب 1924ًبدءا من عام . 1923ُ

وكان هتلر يحلم .. زبية نازية يف الجنوب ثم توحدت مع املركز يف ميونخباكتساب جامهريية عريضة وتكونت خاليا ح

 1929 ديسمرب 12فاز الحزب النازي يف انتخابات . بإقامة الدولة العنرصية القامئة عىل أساس سيادة الجنس اآلري وتفوقه

ب وازداد نفوذه يف الدولة  نائب وبذلك قويت شوكت الحز387 من أصل 276وتسلق الربملان األملاين وكان عدد أعضاؤه 

ُكانت رؤيا الحزب واسسه املبنية عىل التشدد والعنرصية الذريعة األوىل الحتالله مناطق واسعه وارتكابه جرائم .. األملانية

ًضد اإلنسانية مل يرى لها التاريخ نظريا من معسكرات االعتقال إىل الهولوكوست إىل التعذيب والتهجري القرسي وغريها من 

التى كانت نهاية ) 1945-1939(وانتهى به املطاف إىل دخول الحرب العاملية الثانية . ائم البشعة بحق اإلنسانيةالجر

  . عام15املطاف لسريته يف حكم أملانيا الكرث من 

وتم تاسيس محكمة نزيهة .. قادة الحزب النازي انتهى بهم املطاف إىل االنتحار مثل رئيسهم أدولف هتلر

ة نورمربج يف جنوب وسط أملانيا عرفت مبحكمة نورمربج واستمرت ملدة سنوات ملحاكمة قادة عادلة يف مدين

  ُالنازية املتورطون بجرائم ضد اإلنسانية وحوكموا محاكمة شكك الكثريون يف نزاهتها ونفذ حكم اإلعدام بالشنق
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عملية اإلعدام وهم عراة من غري مالبس بحق عدد كبري منهم مثل وليم فرنك والفون فرييون برغ وتم تصوير جثثهم بعد 

 الجسد والدم يتساقط من رأسه بعد عملية اإلعدام وكانت عملية عاريوال ينىس التاريخ صورة النازي وليم فرانك وهو 

ً قياديا نازيا85ُحيث أعدم يف هذا الصباح أكرث من .. 1946 ديسمرب 21اإلعدام بالشنق بحق القادة النازيني صباح  بعد . ً

ومينع .. ُ أعلن أن الحزب النازي غري قانوين يف أملانيا1945سقوط الحكم النازي مع إنتهاء الحرب العاملية الثانية عام 

  .استعامل رموزه ونرش أفكاره

  األيدلوجيا

وجية التي اتخذها ذلك الحزب يف سنوات العرشينات والثالثينات من القرن ًوصفا لأليديول" نازية"أصبح املصطلح 

.. واملبنية عىل العنرصية والتشدد ضد األعراق األخرى وكذلك عىل علو أجناس برشية معينة عىل أجناس أخرى.. العرشين

وصل الحزب النازي إىل الحكم يف . .األعراق العليا" طهر"وباملقابل الحفاظ عىل .. وآمنت بقمع وحتى بإبادة األعراق الدنيا

كان اليهود بالنسبة لهتلر يف أدىن .. رشع هذا باستعامل القوة لتحقيق أيديولوجيته..  بقيادة أدولف هتلر1933أملانيا عام 

ّسلم األعراق البرشية أطلق عىل .. بدأ هتلر بتنفيذ برنامجه بإبادة شعوب ومجموعات برشية أخرى وعىل رأسهم اليهود.. ُ

  ".الهولكوست" " املحرقة"ملية اإلبادة اسم ع

  توحش اليهود من أهم نتائج الحرب العاملية األوىل

للمرة األوىل أثار ردود أفعال قوية تجاه تعميق كراهية الشعوب " بروتوكوالت حكامء صهيون"عندما صدر كتاب 

وجدوا يف إخفاء فضيحتهم أوحرصها يف .. وكةوسمعتهم املهت.. فاستامت اليهود يف الدفاع عن أنفسهم.. األوروبية لليهود

واستعانوا بذهبهم ونسائهم .. ولكنهم عجزوا.. فأقبلوا يشرتون نسخ الكتاب من األسواق بأي مثن.. أضيق نطاق

.. ًوتهديداتهم ونفوذ هيئاتهم وزعامئهم يف سائر األقطار األوروبية ال سيام بريطانيا ليك تضغط عىل روسيا دبلوماسيا

 .. فتم لهم ذلك بعد جهود جبارة.. ًملذابح ومصادرة نسخ الكتاب علنياإليقاف ا

 ونفذت هذه الطبعة يف رسعة غريبة بوسائل 1905ولكن نيلوس أعاد نرش الكتاب مع مقدمة وتعقيب بقلمه سنة 

ىل هذا  فنفذت نسخه ع1911ثم طبع يف سنة .. ألن اليهود جمعوا نسخها من األسواق بكل الوسائل وأحرقوها.. خفية

والقبض عىل أزمة ..  صادره البالشفة الشيوعيون الذين استطاعوا يف تلك السنة تدمري القيرصية1917ُوملا طبع سنة .. النحو

ثم اختفت الربوتوكوالت من روسيا .. وكان معظمهم من اليهود الرصحاء أواملستورين أومن صنائعهم.. الحكم يف روسيا

  .. حتى اآلن

 يف لندن British Museum إىل املتحف الربيطاين 1905من الطبعة الروسية سنة وكانت قد وصلت نسخة 

وبقيت النسخة مهملة حتى حدث اإلنقالب ) 1906 أغسطس سنة 10(وسجل عليها تاريخ تسلمها .. ختمت بخامته

تاذ فكتور عىل مراسلها األس" Morning Postاملورننغ بوست "فوقع إختيار جريدة .. 1917الشيوعي يف روسيا سنة 

واطلع قبل سفره عىل عدة كُتب روسية كانت من بينها .. مارسدن ليوافيها بأخبار االنقالب الشيوعي من روسيا

 نبوءة نارشها الرويس 1917ورأى وهو يف سنة .. فقرأ النسخة وقدر خطرها.. الربتوكوالت التي باملتحف الربيطاين

فعكف املراسل يف املتحف عىل .. ل وقوعه بإثنتي عرشة سنةأي قب.. 1905األستاذ نيلوس بهذا اإلنقالب سنة 

 1921ُوقد أعيد طبعها مرات بعد ذلك كانت األخرية والخامسة منها سنة .. ترجمتها إىل اإلنجليزية ثم نرشها

  ثم مل يجرؤ نارش يف بريطانيا وال أمريكا عىل طبعها بعد ذلك كام يقول مؤرخ إنجليزي معارص).. ومنها نسختنا(
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ودون أن نطيل القول يف أسباب صمت النارشين عنها .. هو العالمة دجالس ريد يف كتابه عىل الحركات الرسية املعارصة

  .عىل ما وضحها األستاذ ريد نتبني أصابع اليهود من وراء كل صمت مريب

وكان هذا ..  نسخهثم توقف طبعه بعد أن جمعت أكرث.. ونرش يف برلني..  ترجم الكتاب إىل األملانية1919ويف سنة 

إذ .. كام انترصت عليها خاللها.. قبل انتصارها عليها بعد الحرب العاملية األوىل.. ًمظهرا من مظاهر نفوذ اليهودية يف أملانيا

ًوكانت سببا من أكرب .. كانت أالعيبها ودسائسها قد إمتدت أثناء الحرب من الساسة إىل قادة الجيوش واألساطيل بني األملان

ومن أظهر آيات ذلك انسحاب األسطول األملاين وهو منترص ظاهر أمام ..  هزمية أملانيا يف تلك الحرب الرضوسأسباب

األسطول اإلنجليزي يف معركة جتالند وقد استشهد الربيطان يف مقدمة طبعتهم الخامسة للربتوكوالت عىل صحة نسبتها إىل 

وإن كانوا قد بالغوا حني حملوا اليهود كل مسؤوليات .. جتهااليهود وسعيهم وفق خططها ببيانات هذه املعركة ونتي

شملت كل بقعة عىل هذا .. الحرب العاملية األوىل ومرصع روسيا وهزمية أملانيا وما أعقب الحرب من ويالت عاتية

  .. الكوكب

 فرنسا وإيطاليا ومع محاوالت اليهود الجبارة إخفاء أمر الربتوكوالت عن العيون إنترشت تراجمها بلغات مختلفة يف

ًولكن رسعان ما كانت تختفي دامئا من مكتباتها .. وعم إنتشارها وأثرها يف تلك البالد.. وبولونيا وأمريكا عقب تلك الحرب

فلام عجزوا بشتى أساليبهم عن .. فحاول اليهود منعها.. وإىل جانبه الربتوكوالت.. بأساليب محرية حيثام سطعت يف الظهور

  .. مطبعتهااقناعها أحرقوا 

ولكنا نشري إىل بعض وقائعه يف .. ومن املتعذر أن نتتبع رحلة هذا الكتاب العجيب يف بالد العامل بني الظهور واإلختفاء

وحسبنا هنا أن نصور قطرات مام سالت به أقالم كتابها حول الربوتوكوالت عقب الحرب العاملية األوىل التي .. بريطانيا

ًوبددت يف سعريها كثريا من كنوز شبابها وأخالقها وعقائدها وروابطها .. امل كبارها وصغارهاصليت نريانها معظم أمم الع

ًومل يخرج منها ساملا غامنا اال اليهود.. وأموالها اليهودية فوق "حتى رأى أحد كتاب الربيطان أن الهتاف الصحيح يومئذ هو.. ً

الذي جعلته أملانيا شعارها أيام ازدهارها عقب " ق الجميعأملانيا فو"ال هتاف الغرور "  Jewry ueber Allesالجميع 

ًومناداتها مبلك بروسيا أمرباطورا عىل أملانيا يف حفل تتويجه بقرص ) 1870(انتصارها عىل فرنسا يف الحرب السبعينية 

ك حتى متت هزميتها ومل يزل كذل.. ًثم ضمنت أملانيا هذا الشعار نشيدها القومي وجعلته عنوانا له.. فرساي يف قلب فرنسا

  .. يف تلك الحرب

وقد نعى الكاتب الربيطاين عىل أمته يومئذ مقاومتها الخطر األملاين الذي غلبته يف تلك الحرب دون الخطر اليهودي 

وكذلك وجه نظر أمته يومئذ إىل الصالت القوية بني الربوتوكوالت الصهيونية وسقوط .. الذي أهملته وإن كان أخفى وأكرب

 وقد أحدث سقوطها يومئذ من 1917 أيدي البالشفة ومعظمهم من اليهود عقب سقوط القيرصية فيها سنة روسيا يف

وكانت .. ومن الروع يف نفوسهم ما يحدثه منظر جبل يخر يف بحر زاخر فيتتابع ارغاؤه وازباده.. الدوي يف آذان البرش

ًالحرة توجعا لشعبها الهائل املسكني الذي كان يتقىل يف بوادر الفظائع البلشفية اليهودية يف روسيا تؤرق أجفان األمم 

والح بعد ظهور الربوتوكوالت أبان تسعر تلك .. فوقع يف جحيم الشيوعية اليهودية.. ويتفزز للنجاة منها.. رمضاء القيرصية

ًومتتد السنتها رسا وجهرا إىل.. الجحيم بضحاياها أن خططها تطبق يف وحشية عىل ذلك الشعب املسكني  سائر الشعوب ً

عن طريق إثارة القالقل والفنت .. وال سيام الشعوب التي تتاخم روسيا أو تدانيها يف أوروبا الرشقية والوسطى.. األوروبية

واإلرضابات واالغتياالت للقضاء عىل كل قوة وطنية وإنسانية فيها يك تخر ذليلة مستسلمة تحت أقدام البلشفية 

  .. اليهودية
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لكتاب الذين قارنوا بني تلك الفظائع البلشفية والربوتوكوالت الصهيونية فسموا الربتوكوالت وكذلك تنبه بعض ا

كام الحظ كاتب إنجليزي مناورات اليهود للتشكيك يف نسبة .. مبا الحظوا بينها من توافق عجيب" اإلنجيل البشفي"

 وتلك 1901 نبوءات الربتوكوالت يف سنة منها ذلك التوافق العجيب بني: ففند مزاعمهم بحجج كثرية.. الكتاب إليهم

ودعا .. الويالت التي رمى بها اليهود العامل كفتنة البلشفية اليهودية وغريها من الفنت يف روسيا وسائر البالد األوروبية

 أوروبا الكاتب مواطنيه وسائر األمم املسيحية إىل الحذر من عقابيل هذه الفتنة املاردة الوحشية العمياء التي أثاروها يف

ولكن خطر البلشفية اليهودية ودسائسها وعنفها وخداعها وذهبها مكنت لها من اإلستقرار يف وكرها .. وال سيام روسيا

  .. الجبار

وفطن غريهم من .. فظنوا روسيا بعيدة حتى ليس عىل بالدهم منها خطر.. وقرص نظر بعض الساسة األوروبيني يومئذ

ولكن الشعوب الحرة كانت قد وضعت كل أصابعها يف آذانها .. ه ذلك البعدالساسة إىل مكمن الخطر ومل يخدع

ًحتى ال تسمع نداء الحرب أو ترى ميدانا لها بعد انتصارها يف الحرب العاملية األوىل التي .. واستغشت ما بقى من ثيابها

  .. استمرت نحو خمس سنوات حتى استنزفت معظم جهود املحاربني فيها غالبني ومغلوبني

  :  قال1920ُهذه نبذة من ترجمة لكاتب إنجليزي تلخص حقيقة ومجمل هذا املوقف كتبها يف أغسطس سنة و

".. دعوة للتحقيق: رسالة مقلقة"سمته " الخطر اليهودي"مقاالً عن " التيمس" نرشت جريدة 1920يف مايو سنة "

ًمضنيا جدا تحت عنوان " ًتحقيقا"نرش يولية ت12مبجموعة من املقاالت يف " املورننج بوست"ومنذئذ بدأت جريدة  العامل "ً

وهي تسمية منه بالغة " اإلنجيل البلشفي"وقد سمى كاتبها الربتوكوالت يومئذ ".. خلف الستار األحمر: املضطرب

  .. الجدارة

 أن غري.. ًقد جحدوا بالرضورة صحة الربتوكوالت ودعوها تزييفا.. وغري املحافظني.. واليهود سواء منهم املحافظون

ًاملزيف عىل فرض تزييفها البد أن يكون مزيفا ممتازا فام من مزيف غري ذلك يحتمل أن يكون .. ًوالبد أن يكون يهوديا.. ً

ًفضالً عن أن يصورها تصويرا كامالً أيضا.. ًقادرا عىل تزييف النبوءات فيها فحسب ً ..  

  ..  تكون أي يشء ما عدا أنها مزيفةميكن أن) غري اليهود (Goyemأن الوقائع لسوء حظنا نحن الجوييم 

كام أنه ال .. عن أن يكتشف روسيا السوفيتية يف الربوتوكوالت".. التيمس"كام يقول كاتب .. وال ميكن أن يعجز أحد

من يتأىت : "ومييض الكاتب قائالً.. ًأحد يستطيع أن ينكر أن القوميسريين السوفيت يكادون يكونون جميعا من اليهود

ُعىل حني أن جوانب أخرى منها يف طريق اإلنجاز؟ هل كنا نقاتل .. وقد أنجز جانب منها.. الحظة النبوءةاالستخفاف مب

ًال لنجد تحته خطرا لننسف ونستأصل التنظيم الرسي لسيطرة أملانيا عىل العامل لغري هدف إ.. طوال هذه السنني الفاجعة

  .بتوتري كل عرق يف جسم.. آخر أعظم ألنه أشد خفاء هل تخلصنا

قد ) أمته(وأن الربيطان .. مقاتلة اإلنجليز األملان طوال سنوات الحرب العاملية األوىل للتخلص من سيطرتهم عىل العامل

وتزيد هنا أن .. وما أقوى وأخطر من أملانيا.. دولكنهم وقعوا وأوقعوا العامل تحت سيطرة اليهو.. تخلصوا من مطامع أملانيا

وأنهم مع الدول الكربى كروسيا وأمريكا وفرنسا قد وقعوا يف .. الربيطان قد وقعوا يف الخطأ نفسه يف الحرب العاملية الثانية

هود من تأسيس وأنهم مع الدول الكربى كروسيا وأمريكا وفرنسا قد مكنوا للي.. الخطأ نفسه يف الحرب العاملية الثانية

ًفزادهم ذلك قربا من أملهم يف إستعباد العامل" إرسائيل"دولتهم  ُ.  

ًيرسين جدا أن أبلغكم .. عزيزي اللورد روتشيلد: " أرسل وزير خارجية بريطانيا بلفور الخطاب التايل1917 يف نوفمرب 

  .. أماين اليهود الصهيونيةالذي ينطوي عىل العطف عىل .. بالنيابة عن حكومة جاللة امللك الترصيح التايل
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إن حكومة جاللة امللك تنظر بعني العطف إىل تأسيس وطن قومي للشعب : ُوقد عرض عىل الوزارة وأقرته كام ييل

ًعىل أن يفهم جليا أنه لن يؤىت بعمل من شأنه أن .. وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية.. اليهودي يف فلسطني ُ
وال الحقوق أو الوضع السيايس .. ينية التي تتمتع بها الطوائف غري اليهودية املقيمة يف فلسطنييغري الحقوق املدنية والد

 فمن يكون روتشيلد؟.. هذا هو الخطاب املعروف باسم وعد بلفور".. الذي يتمتع به اليهود يف البلدان األخرى

  الصارمة" روتشيلد"قواعد عائلة 

يف إشارة إىل ".. الدرع األحمر"يعني يف حقيقته " روتشيلد"ولَقب ".. نانإسحق إكا"تبدأ قصة هذه العائلة مبؤسسها 

 تاجر العمالت - " ماجرياشيل روتشيلد"ويعترب .. 16الذي ميز باب قرص مؤسس العائلة يف فرانكفورت يف القرن " الدرع"

وتأسيس كل فرع .. ة دولإذ عمل عىل تنظيم العائلة ونرشها يف مجموع..  هو صاحب الفضل عىل هذه العائلة-القدمية

  .وتتواصل هذه الفروع وترتابط بشكل يحقق أقىص درجات النفع والربح عىل الجميع.. من العائلة ملؤسسة مالية

وتم وضع قواعد صارمة لضامن ترابط .. والنمسا.. وأملانيا.. وإيطاليا.. وفرنسا.. لذا فقد أرسل أوالده الخمسة إىل إنجلرتا

فمثالً تزوج .. َّوال بد أن يكن من بيوتات ذات ثراء ومكانة.. فكان الرجال ال يتزوجون إال من يهوديات.. العائلة واستمرارها

وزعيم الطائفة .. الرثي واملايل اليهودي" موىس مونتفيوري"من أخت زوجة " نيثان ماير روتشيلد"مؤسس الفرع اإلنجليزي 

وذلك عىل أساس أن معظم الرثوة تنتقل إىل .. ات من غري اليهودبينام تسمح القواعد بزواج البن.. اليهودية يف إنجلرتا

.. ومن ناحية أخرى الديانة يف اليهودية تنتقل عن طريق األم.. وبالتايل تظل الرثوة يف مجملها يف يد يهودية.. الرجال

ونقل .. علومات يف رسعةتبادل امل"قواعد لـ" ماجرياشيل روتشيلد"ووضع .. ًوبالتايل سينجنب يهودا مهام كانت ديانة األب

  .من التعامالت واالستثامرات بني الفروع" الخربات املكتسبة

  "!!الكرمية"الخداع طريق العائلة 

فقد استثمرت بيوت روتشيلد .. ولنعلم مدى أهمية هذين األمرين نروي قصة عن خطورة نظام تبادل املعلومات

حتى كان الفرع الفرنيس يدعم نابليون ضد ..  الحرب يف دولهاوذلك بدعم آلة.. ظروف الحروب النابليونية يف أوروبا

واستطاعت من خالل ذلك .. بينام فروع روتشيلد تدعم آلة الحرب ضد نابليون يف هذه الدول.. النمسا وإنجلرتا وغريها

  .تهريب البضائع بني الدول وتحقيق مكاسب هائلة

وعلم الفرع اإلنجليزي من خالل شبكة املعلومات بهذا .. رنسابانتصار إنجلرتا عىل ف" ووترلو"وحدث أن إنتهت موقعة 

ووقف بها .. إال أن جمع أوراق سنداته وعقاراته يف حقيبة ضخمة" نيثان"فام كان من .. قبل أي شخص يف إنجلرتا كلها

فلم يجب ..  عن حالهفسألوه.. ورآه أصحاب األموال.. ًمرتديا مالبس رثة أمام أبواب البورصة يف لندن قبل أن تفتح أبوابها

  .بيشء

ًوما إن فتحت البورصة أبوابها حتى دخل مرسعا راغبا يف بيع كل سنداته وعقاراته ولعلم الجميع بشبكة املعلومات .. ً

.. َومن ثم أرسع الجميع يريدون بيع سنداتهم وعقاراتهم.. ظنوا أن معلومات وصلته بهزمية إنجلرتا.. الخاصة مبؤسسته

وقبل الظهر وصلت .. خالل عمالئه الرسيني برشاء أكرث ما عرض من سندات وعقارات بأسعار زهيدةمن " نيثان"وأرسع 

وبني .. وحقق بذلك ثروة طائلة.. فبدأ يبيع من جديد.. وعادت األسعار إىل االرتفاع.. أخبار انتصار إنجلرتا عىل فرنسا

  .مشاعر النرص مل يلتفت الكثريون لهذه اللعبة الخبيثة
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  كلها مكاسب.. لبناءالهدم وا

 تعمل بصورة أساسية يف -عىل عادة املؤسسات اليهودية-فقد كانت مؤسسات روتشيلد .. أما يف جانب تبادل الخربات

ولكن تجربة بناء سكة حديد يف إنجلرتا أثبتت فاعليتها وفائدتها الكبرية لنقل التجارة من .. مجال التجارة والسمرسة

وبالتايل بدأت الفروع األوروبية يف إنشاء رشكات لبناء سكك حديدية ..  ذاته من جانب آخروكمرشوع استثامري يف.. ناحية

لذا كان حثهم لحكام مرص عىل قبول قرض لبناء سكك .. ثم بنائها عىل طرق التجارة العاملية.. يف كافة أنحاء أوروبا

  .حديدية من اإلسكندرية إىل السويس

مصانع األسلحة .. السكك الحديدية: مثل..  مجال االستثامرات الثابتةومن ثم بدأت مؤسسات روتشيلد تعمل يف

.. ورشكة الهند الغربية.. ومن ثم كانت مشاركتها يف تأسيس رشكات مثل رشكة الهند الرشقية.. مصانع األدوية.. والسفن

وذلك عىل أساس أن مصانع . .أو الفرنيس أو الهولندي أو غريه.. وهي التي كانت ترسم خطوط إمتداد اإلستعامر الربيطاين

ثم خطوط السكك .. ثم رشكات األدوية ترسل باألدوية لجرحى الحرب.. األسلحة هي التي متد هذه الجيوش بالسالح

  .أوتعيد بناء ما هدمته الحرب.. الحديدية هي التي تنرش العمران والحضارة

وإعادة البناء ).. ًقروضا(ًيجة للحرب استثامرا وديون الدول نت).. تجارة السالح(ًوبالتايل تكون الحروب استثامرا 

..  مليون جنيه للحروب النابليونية100ولذا دبرت ).. السكك الحديدية واملرشوعات الزراعية والصناعية(ًوالعمران استثامرا 

اريو تكرر يف هذا السين( مليون جنيه إسرتليني لحرب القرن 16ّومن ثم مول الفرع اإلنجليزي الحكومة اإلنجليزية مببلغ 

  ).الحرب العاملية الثانية

لرشاء أسهم قناة السويس من الحكومة املرصية عام ) ديزرائييل(ّكام قدمت هذه املؤسسات متويالً لرئيس الحكومة 

مرص وتونس وتركيا لتشجيعها عىل اإلقرتاض : ويف نفس الوقت كانت ترسل مندوبيها إىل البالد الرشقية مثل.. م1875

تقدموا .. ولحامية استثامراتهم بشكل فعال.. وعات تخدم بالدرجة األوىل استثامراتهم ومرشوعاتهم وتجارتهمللقيام مبرش

... لوردات.. بارونات(وصاروا من أصحاب األلقاب الكربى بها .. للحياة السياسية يف كافة البالد التي لهم بها فروع رئيسية

  ).إلخ

فكانوا عىل عالقة وطيدة مع البيت املليك .. لوك ورؤساء الحكوماتكام كان لألرسة شبكة عالقات قوية مع امل

سواء ملوك .. وكذلك مع ملوك فرنسا".. لويد جورج"و".. ديزرائييل: "مثل.. وكذلك مع رؤساء الحكومات.. الربيطاين

ثم .. هكذا يف سائر الدول و.. ًوصار بعضهم عضوا يف مجلس النواب الفرنيس.. أو امللوك التاليني للثورة الفرنسية.. البوربون

وسوف نورد .. وهو عالقتهم بإقامة دولة يهودية يف فلسطني.. وهو الذي بدأنا به هذه السطور.. نأيت إىل جانب آخر 

  :دورهم يف السطور التالية بإيجاز

  .. وطن اليهود.. عائلة روتشيلد وأكذوبة أرض املعاد

ّولكن أمران حدثا غريا من ".. هرتزل"ي لليهود عند بدايتها عىل يد ًمل يكن بيت روتشيلد مقتنعا مبسألة الوطن القوم
  .توجه آل روتشيلد

وهذه املجموعات رفضت اإلندماج يف مجتمعاتها .. هجرة مجموعات كبرية من اليهود إىل بالد الغرب األورويب: أوالً

فكان ال بد من حل لدفع هذه .. د أنفسهموبني اليهو.. وبالتايل بدأت تتولد مجموعة من املشاكل تجاه اليهود.. الجديدة

  .ًاملجموعات بعيدا عن مناطق املصالح االستثامرية لبيت روتشيلد
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 –" بازمان"واملعروف باسم تقرير .. 1907ظهور التقرير النهايئ ملؤمترات الدول االستعامرية الكربى يف عام : ًثانيا

شامل أفريقيا ورشق البحر املتوسط هي الوريث املحتمل الذي يقرر أن منطقة .. - وهورئيس وزراء بريطانيا حينئذ

ومن ثم يجب العمل .. ولكن هذه املنطقة تتسم بالعداء للحضارة الغربية.. -حضارة الرجل األبيض–للحضارة الحديثة 

  :عىل

  .تقسيمها  -

  .عدم نقل التكنولوجيا الحديثة إليها  -

  .إثارة العداوة بني طوائفها  -

  .يفصل بني رشق البحر املتوسط والشامل األفريقيزرع جسم غريب عنها   -

وعىل .. وهو األمر الذي استثمره دعاة الصهيونية.. ظهر فائدة ظهور دولة يهودية يف فلسطني.. ومن هذا البند األخري

  .ًحيث وجدوا فيه حالً مثاليا ملشاكل يهود أوروبا.. ذلك تبنى آل روتشيلد هذا األمر

  تشيلدللسياسة حاييم وللتمويل رو

وزعيم الطائفة اليهودية يف إنجلرتا يف هذا .. هو املسئول عن فروع إنجلرتا) م1868/1937" (ليونيل روتشيلد"وكان 

ونجحا يف إقناعه يف ".. ناحوم سوكولوف"و.. أول رئيس إلرسائيل فيام بعد-" حاييم وايزمان"وتقرب إليه كل من .. الوقت

ًوإمعانا يف توريطه تم تنصيبه رئيسا .. هود يف بناء وطن قومي لهم يف فلسطنيالسعي لدى حكومة بريطانيا ملساعدة الي ً

  .ًرشفيا لالتحاد الصهيوين يف بريطانيا وأيرلندا

 إىل إنشاء فيلق يهودي - باإلضافة الستصدار التعهد الربيطاين املعروف باسم وعد بلفور–بل سعى ".. ليونيل"ومل يرتدد 

جيمس "وجمع املتطوعني له .. وتوىل مسئولية الدعوة إىل هذا الفيلق.. لحرب العاملية األوىلداخل الجيش الربيطاين خالل ا

وتوّىل والده متويل .. كام توّىل هذا األخري رئاسة هيئة االستيطان اليهودي يف فلسطني).. م1957-1878" (أرماند روتشيلد

ومن أهم املرشوعات القامئة حتى اليوم مبنى .. بناء املستوطنات واملشاريع املساعدة الستقرار اليهود يف فلسطني

  .الكنيست اإلرسائييل يف القدس

  روتشيلد الفرنيس يساعد كذلك

.. من أكرب املمولني للنشاط اإلستيطاين اليهودي يف فلسطني) 1845/1934 (-الفرع الفرنيس-" إدموند روتشيلد"كان 

ًا سواء سياسيا أوعسكرياوقام بتمويل سبل حاميته.. ودعم الهجرة اليهودية إليها ويسمى عىل اسمه -وقد توّىل حفيده .. ً

وخالل فرتة الخمسينيات .. م1967مع إرسائيل يف عام " التضامن" رئاسة لجنة - )م1926من مواليد (روتشيلد " إدموند"

  .ّوالستينيات قدم استثامرات ضخمة يف مجاالت عديدة يف إرسائيل

يجب أن نعلم أنهم قدموا خدمات مالية كبرية للدولة البابوية الكاثوليكية .. وحتى نستكمل الصورة عن بيت روتشيلد

برباءة اليهود من دم "ومهدوا بذلك السبيل لإلعالن الذي صدر عن الكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان ).. الفاتيكان(يف إيطاليا 

  . العامليف صلوات الكنائس الكاثوليكية يف" اللعن"وبالتايل وقف كل صور ".. املسيح

***  
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  :خامتة

  !!وأحداث الحرب العاملية األوىل.. ملخص معارك

 العام األول

حيث كانت تأمل بالسيطرة عىل فرنسا .. بدأت أملانيا يف تنفيذ خطتها لغزو فرنسا التي وضعت قبل تسع سنوات

رنسية وقوة صغرية بريطانية عىل  أغسطس دخل الجيش األملاين األرايض البلجيكية وأرغم القوات الف16ويف .. بشكل رسيع

  .. نهر املارنًأن تتقهقر إىل جنوب بلجيكا واكتسح فرنسا واندفع ملطاردة القوات الفرنسية املنسحبة رشقا عىل 

ًوبدأ قتاالً رشسا .. واستعد للمعركة.. باريسويف هذه األثناء قام الجيش الفرنيس بتثبيت قواته قرب نهر املارن رشقي 

  ..  سبتمرب9لقوات األملانية باالنسحاب يف  سبتمرب لتبدأ ا6عرف مبعركة املارن األوىل يف 

أقام األملان بعد ذلك املتاريس والخنادق لتتحول الحرب منذ ذلك الحني إىل حرب خنادق احتفظ خاللها األملان بتفوق 

نيا يف واعتربت معركة املارن األوىل مفتاح النرص للحلفاء ألنها أنهت آمال أملا..  ميالً من باريس55نسبي وكانوا عىل بعد 

  .. ًهزمية فرنسا رسيعا

 لتقطع خطوط املدد الحيوي بني فرنسا القنال اإلنجليزيويف منتصف أكتوبر سعت أملانيا إىل السيطرة عىل موانئ يف 

  .. لكن الحلفاء أوقفوا تقدم األملان نحو البحر يف معركة إيرب األوىل يف بلجيكا منتصف نوفمرب.. وبريطانيا

رب  كم ع720م وصلت الحرب إىل طريق مسدود عىل طول جبهة القتال التي امتدت أكرث من 1914ويف أواخر نوفمرب 

وقد عرفت سلسلة املعارك التي وقعت يف تلك الجبهة باسم السباق نحو .. سويرسابلجيكا وشامل رشقي فرنسا إىل حدود 

  .. البحر

ًحريني عىل أملانيا يف سنة وأصبح بعدها األسطول األملاين محصورا واستمرت بريطانيا مسيطرة عىل البحار بعد نرصين ب

  .. ومن ثم اعتمدت أملانيا عىل حرب الغواصات.. يف مياهه اإلقليمية معظم الحرب

 الحرب عىل أملانيا اليابانوأعلنت .. ورسعان ما امتدت الحرب العاملية األوىل إىل املستعمرات األملانية فيام وراء البحار

فيام سيطرت القوات األسرتالية والنيوزلندية عىل ..  وطردت األملان من عدة جزر يف املحيط الهادئ1914يف آخر أغسطس 

  .. املحيط الهادئاملستعمرات األملانية يف 

وأرسلت جيشني أواخر أغسطس ليخرتقا عمق يف األرايض .. انتهزت روسيا فرصة انشغال القوات األملانية يف فرنسا

األمر الذي اضطر أملانيا إىل سحب ثلثي قواتها من .. ية يف رشقي بروسيا لتطويق القوات األملانية يف روسيا الرشقيةاألملان

متكنوا بها من محارصة جيش روسيا يف معارك .. وعرف األملان أن الجيشني أصبحا منفصلني فأعدوا خطة حربية.. فرنسا

وفقدت روسيا ربع .. الثاين يف رشق بروسيا يف معركة البحريات املاسورية أغسطس ثم طاردوا الجيش الرويس 31تاننربج يف 

  .. مليون من جنودها

م هاجمت 1914ففي نهاية عام .. املجر فكان نجاحها أقل من نجاح حليفتها أملانيا يف الجبهة الرشقية-أما النمسا

  ..  مرةوألحقت بها الهزمية يف كل.. القوات النمساوية املجرية رصبيا ثالث مرات
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جزء من (املجر -املجر ومحارصتها يف إقليم جاليسيا يف النمسا-ومل متنع هزمية روسيا أمام األملان من قتال قوات النمسا

رتداد إىل مدينة كراكاو البولندية القدمية وذلك ار عليها حيث أجربتها عىل اإلواالنتص)..  واالتحاد السوفييتي السابقبولندا

  .. يف أوائل أكتوبر

 يف بولندا وارسوومل يجد األملان وسيلة غري تهديد .. بعد هذا االنتصار أصبح الجيش الرويس يف وضع يهدد أملانيا

 1914يف نهاية أكتوبر .. واشتبك الطرفان يف معارك لودز التي انتهت بحامية الحدود األملانية.. الخاضعة للسيادة الروسية

البحر سية عىل دخلت اإلمرباطورية العثامنية الحرب إىل جانب أملانيا ضد روسيا ورضبت السفن الرتكية املوانئ الرو

 وقاموا بحملة عسكرية ويف نوفمرب أعلن الحلفاء الحرب عىل الدولة العثامنية.. ثم غزت القوات الرتكية روسيا.. األسود

 إلنقاذ القسطنطينيةواالستيالء عىل ..  والبحر األسودالبحر األبيضكبرية عىل شبه جزيرة غاليبويل بهدف إنشاء ممر بني 

 عىل دول غري أن حملتهم تلك قد فشلت وانهزم األسطول اإلنجليزي واعتربت تلك الخسارة كارثة.. روسيا وتطويق أملانيا

 وأرايض لعربيةالجزيرة افعمدوا إىل مهاجمة الدولة العثامنية يف األرايض التابعة للدولة العثامنية يف شبه .. الحلفاء

  .. سوريا وفلسطنيو) ً حالياالعراق(الرافدين 

املجر -ً رغم أنها كانت عضوا يف التحالف الثاليث مع النمسا1914بقيت إيطاليا خارج الحرب العاملية األوىل طوال عام 

  .. خل يف حرب دفاعيةاملجر مل تد-وادعت بأنها ليست ملتزمة باإلنضامم للحرب ألن النمسا.. وأملانيا

  العام الثاين

ريق البحري  والبحر األسود لتغلق بذلك الطبحر إيجةبعد دخول الدولة العثامنية الحرب قامت بإغالق املمر املايئ بني 

 1915 يف فرباير ومارس نيلمضيق الدرداألمر الذي دفع السفن الحربية الروسية والفرنسية واإلنجليزية .. إىل جنوب روسيا

ورغم ذلك فإن األلغام التي زرعتها الدولة العثامنية يف البحر متكنت من وقف .. أمال منهم يف إيجاد طريق مدد إىل روسيا

  .. الهجوم

 أسرتالياوأدت قوات من .. ويف أبريل أنزل الحلفاء قوات يف شبه جزيرة جاليبويل عىل الشاطئ الغريب للدردنيل

وجمدت .. ورسعان ما أصبحت القوات العثامنية والحليفة متورطة يف حرب خنادق.. ًيسيا يف هذا اإلنزالً دورا رئنيوزيلنداو

  .. الجبهة عىل هذا الوضع

 يف الشامل إال أن الهجوم خليج سوفالويف محاولة لكرس هذا الجمود قامت قوات الحلفاء يف أغسطس بالهجوم يف 

  ..  ألف جندي يف الدردنيل250فشل ما دفع الحلفاء إىل االنسحاب يف ديسمرب بعد أن خرسوا نحو

فقد سد األسطول الربيطاين مياه ..  ألملانياسببت سيطرة بريطانيا عىل البحار أثناء الحرب العاملية األوىل مشاكل جسيمة

وسعت أملانيا إىل جعل بريطانيا تعاين من الجوع وتستسلم بإغراق .. ومنع املدد من الوصول إىل املوانئ األملانية.. أملانيا

  .. طول الربيطاينلذا فقد استخدمت أملانيا غواصاتها املسامة قوارب اليو يف محاربة األس.. سفن الشحن املتوجهة إىل موانئها

محذرة بأنها ستهاجم أية سفينة تحاول أن .. ً فرضت أملانيا حصارا بالغواصات عىل الجزر الربيطانية1915يف فرباير 

ًوبالفعل دمرت قوارب اليو عددا من السفن املتجهة إىل بريطانيا وغرقت كميات كبرية من البضائع .. تخرتق هذا الحصار

  .. املتجهة إليها

وقتل .. ايرلندا هاجمت الغواصات األملانية سفينة الركاب الربيطانية لوسيتانيا عىل سواحل 1915 ويف مايو

   عىل حث أملانياودرو ولسونألمر الذي دفع الرئيس األمرييك ا..  أمريكيا128ً راكبا منهم 1198نتيجة لذلك 
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  .. ً غري املحدودة ويف سبتمرب وافقت أملانيا عىل عدم مهاجمتها سفنا محايدة أوسفن ركابالغواصاتعىل وقف حرب 

 كم عرب 720 من  وصلت الحرب إىل طريق مسدود عىل طول جبهة القتال التي امتدت أكرث1914ويف أواخر نوفمرب 

وقد عرفت سلسلة املعارك التي وقعت يف تلك الجبهة باسم السباق نحو .. بلجيكا وشامل رشقي فرنسا إىل حدود سويرسا

  .. البحر

فقد حفر ) بلجيكا وشامل رشقي فرنسا إىل حدود سويرسا(نتيجة لجمود الوضع العسكري عىل الجبهة الغربية 

وسميت تلك املرحلة مرحلة حرب الخنادق حيث .. خنادق تعرجت عىل طول الجبهةالجانبان املتحاربان سلسلة من ال

كام استخدمت الخنادق لالتصال بني .. استخدم كل طرف الخنادق للدفاع عن قواته أوشن هجامته عىل الطرف اآلخر

  .. القوات األمامية والقوات املساندة واالحتياط املوجودة يف الخطوط الخلفية

 استخدم األملان الغاز السام 1915ويف أبريل .. ور كل من الحلفاء والقوات األملانية أسلحة جديدةولكرس الجمود ط

ًوسبب ذلك دخانا وغثيانا واختناقا.. عىل خطوط الحلفاء يف معركة إيرب الثانية ً ولكن القادة األملان كانت لديهم ثقة .. ً

وأصبحت .. واستخدم الحلفاء الغاز السام بعد ذلك بقليل.. م أكربوفشلوا يف انتهاز هذه الفرصة لشن هجو.. قليلة يف الغاز

عىل الرغم من ذلك فقد استمر الجمود .. ب ألول مرةالـلـهكام استخدمت قاذفة .. كاممات الغاز أداة حربية يف الخنادق

  .. 1918عىل طول تلك الجبهة حتى العام 

يد من االنتصارات عىل الحلفاء فهزموا الروس يف معركة جورليس ويف تلك الفرتة متكنت القوات األملانية من تحقيق املز

قطع خطوط االتصال بني الجيوش الروسية وحاولوا .. لتوانياومتكنوا من احتالل بولندا ومعظم مدن .. 1915تارناو يف مايو 

ومل ..  ألف أسري رويس325كلفتهم .. إال أن الروس حققوا بعض االنتصارات الجزئية عىل األملان.. وقواعدها للقضاء عليها

وعربت القوات .. وأدى النجاح األملاين عىل الروس إىل إخضاع البلقان.. يتمكن الجيش الرويس بعد ذلك من اسرتداد قوته

  ..  لقتال الرصب وألحقوا بهم هزمية قاسيةنهر الدانوبالنمساوية واألملانية 

ريني أن خلق جبهات جديدة قد يكرس الجمود الحاصل عىل الجبهة يف ظل هذا الوضع اعتقد بعض القادة العسك

لذا فقد أغرا الحلفاء إيطاليا لدخول الحرب ووقعوا معها معاهدة رسية .. ولتخفيف الضغط عىل الجبهة الروسية.. الغربية

يا الحلفاء بان تهاجم مقابل ذلك وعدت إيطال.. املجر بعد الحرب-وعد فيها الحلفاء إيطاليا بإعطائها بعض أرايض النمسا

  .. املجر-النمسا

 إىل جانب الحلفاء وهاجم الجيش اإليطايل الجيوش النمساوية 1915وهكذا دخلت إيطاليا الحرب يف مايو عام 

 ملدة عامني متواصلني ورغم نهر إيسونزواملجر وخاضوا سلسلة من املعارك الرشسة عىل طول -وتعمقوا يف أرايض النمسا

وعىل .. تكبد اإليطاليني العديد من الخسائر إال أنهم مل يستطيعوا السيطرة إال عىل قليل من أرايض اإلمرباطورية النمساوية

ًه تم سحب بعض القوات بعيدا عن الجبهة الروسية لكن ذلك مل يساعد روسيا كثرياالرغم من أن ً ..  

 الخطوط الروسية يف جاليسيا باإلمرباطورية 1915املجر يف مايو -ويف تلك األثناء اخرتقت جيوش أملانيا والنمسا

 أن يقوموا ببناء خط دفاع  كم قبل480 وانسحب الروس نحو1914النمساوية وهي املقاطعة التي غزتها روسيا سنة 

  .. جديد لقواتهم



- 96 - 

.. ويف منتصف العام الثاين من الحرب سقطت معظم أمالك اإلمرباطورية األملانية يف أفريقيا يف يد القوات الربيطانية

  .ملدة عامني أو أكرث) ً حالياتنزانيا(ورغم ذلك استمر القتال يف األمالك األملانية يف أفريقيا الرشقية 

املجر يك تهزم -  ملساعدة النمسا1915 الحرب يف أكتوبر بلغارياامتدت رقعة الحرب لتشارك فيها دوالً جديدة فدخلت 

ًوكانت بلغاريا تأمل أن تستعيد أرضا فقدتها يف الحرب البلقانية الثانية وسعى الحلفاء ملساعدة رصبيا التي كانت .. رصبيا

وانسحب ..  لكن تلك القوات مل تصل إىل رصبيااليونان بـ مدينة سالونيكأحد أسباب اندالع الحرب فقاموا بإنزال قوات يف 

  .. ألبانياالجيش الرصيب إىل 

ل العام الثاين من الحرب فكام استخدمت الغازات الكياموية تم استخدمت األطراف املتحاربة عدة أسلحة جديدة خال

حيث استخدمت الطائرات .. اللجوء للسالح الجوي وسعى كل طرف لصنع طائرات تتفوق عىل طائرات الطرف اآلخر

لكنهم وكان الطيارون يحملون مدافع رشاشة إلسقاط الطائرات املعادية و.. بشكل رئييس ملراقبة أنشطة العدو وتحركاته

  .كانوا بهذا يجازفون بقتل أنفسهم بنفس القوات إذا ما حدث أن ارتدت رصاصاتهم إىل نحورهم بفعل مراوح طائراتهم

  العام الثالث

متيز هذا العام عن األعوام التي سبقته يف الحرب بوقوع أول معركة بحرية بني األسطولني الربيطاين واألملاين كام متيز 

  .. عىل األرايض الفرنسيةبوقوع معركتني كبريتني 

وضع الجيش األملاين خطة تقيض بالرتكيز عىل قتل أكرب عدد من قوات الحلفاء إلرهاقها وتم اختيار مدينة فردان 

  .. الفرنسية لتنفيذ تلك الخطة ألن الجيش الفرنيس سيدفع باملزيد من قواته إليها ملنعها من السقوط

 واعترب قادة الجيش الفرنيس أن خسارة املدينة ستضعف روح 1916من العام بدأ الهجوم عىل املدينة يف شهر فرباير 

وكام تنبأ األملان فقد .. ومتكن الجيش الفرنيس خالل الربيع والصيف من صد املهاجمني.. الفرنسيني املعنوية بشكل كبري

  .. دفعت فرنسا باملزيد من القوات إىل املعركة

ملاين يف الفردان شن الجيش الرويس يف مارس هجومني عىل جالينسا التي ويف محاولة من الروس لتخفيف الضغط األ

  .. ًخرسها قبل نحو عام إال أن الهجوم الرويس فشل يف دفع القوات األملانية بعيدا عن فردان

األمر الذي دفع .. عىل الرغم من ذلك متكنت القوات الفرنسية من تكبيد الجيش األملاين خسائر كبرية يف األرواح

  .. لجيش األملاين إىل وقف هجومه عىل املدنية يف بداية يوليو من نفس العاما

 ألف رجل وخرس 315ًأصبحت معركة فردان رمزا للتخريب والتدمري يف الحرب فقد بلغت خسائر الفرنسيني نحو 

ًوأما املدينة فقد دمرت متاما.. ً ألفا280األملان نحو ُ ..  

د حرص الحلفاء عىل شن هجوم عىل الجيش األملاين بعد الخسائر التي تكبدها يف قبل إنتهاء معركة الفردان بيوم واح

 يف فرنسا وقاد الربيطانيون يف يوليو وخالل ساعات خرست ومنهر السلذا فقد زاد الحلفاء من دفاعاتهم عند .. الفردان

  ..  ألف جندي بني قتيل وجريح60القوات الربيطانية نحو

ودخلت الدبابات .. واستمرت املعارك الطاحنة طيلة فصل الخريف ويف سبتمرب متكنت بريطانيا من إنتاج أول دبابة

  .. ًستخدمة فلم يعول عليها كثريا يف تغيري مجرى املعركةًسالحا يف معركة السوم ولكن لقلة عدد الدبابات امل
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كام قضت هذه .. ً كيلومرتا11ويف نوفمرب قرر الجيش الربيطاين وقف هجومه بعد إجبار الجيش األملاين عىل الرتاجع 

يا للمعركتني إال أن ورغم خسارة أملان.. وأصبح االعتامد عىل املجندين من صغار السن.. املعركة عىل الجيش األملاين القديم

  .. ًجيشها ظل متامسكا عىل تلك الجبهة

عىل الرغم من أن السفن الحربية التي تسابقت بريطانيا وأملانيا لبنائها قبل الحرب ظلت يف املياة اإلقليمية لكل دولة 

  .. إال انه قد تم اللجوء إليها يف العام الثالث من الحرب.. خالل معظم سنوات الحرب

ول األملاين من موانئه لشن هجوم عىل األسطول اإلنجليزي عىل أمل رفع الحصار البحري املفروض عىل وخرج األسط

وتقابل األسطوالن يف مايو ..  سفينة حربية لألسطول األملاين99مقابل ..  سفينة حربية150ضم األسطول الربيطاين .. أملانيا

  .. الدامناركًووقعت معركة جاتالند التي دارت بعيدا عن ساحل 

.. وانترص األملان عىل اإلنجليز وألحقوا باألسطول اإلنجليزي خسائر فادحة يف تلك املعركة التي استمرت قرابة شهر

  .. سارة بريطانيا فقد ظلت مسيطرة عىل البحارورغم خ

ولصد ذلك ..  كم80املجر وأجربوا قوات النمسا عىل التقهقر -ًيف يونيو شن الجيش الرويس هجوما جديدا عىل النمسا

إال أنها مل تتمكن من صد الهجوم وأرس الجيش .. الهجوم وإيقافه اضطرت النمسا إىل سحب قواتها من الجبهة اإليطالية

  .. املجر-  ألف جندي من النمسا450رويس نحوال

ًولكنه أرهق روسيا أيضا التي خرست نحو مليون جندي بني .. املجر من الحرب- وهكذا أخرج الهجوم الرويس النمسا 

  .. قتيل وجريح

إذ .. املجر يف أغسطس- عىل اإلنضامم إىل الحلفاء وإعالن الحرب عىل النمسارومانياشجعت نتيجة الهجوم الرويس 

األمر الذي دفع أملانيا عىل إعالن .. املجر إذا كسب الحلفاء الحرب- كانت تأمل يف الحصول عىل بعض األرايض من النمسا

 خرست رومانيا معظم جيشها وسيطرت أملانيا عىل 1916 أملانيا بإعالن الحرب عليها ويف نهاية الحرب عىل رومانيا فردت

  .. بوخارستحقول القمح الغنية وحقول النفط وبعد ستة أسابيع من املعارك دخلت القوات األملانية العاصمة الرومانية 

  العام الرابع

 أن عودة أمريكا واعتربت 1915عادت أملانيا يف نهاية يناير إىل حرب الغواصات التي كانت قد التزمت بوقفها يف العام 

ًأملانيا يشكل تهديدا ملصالحها وإرضارا بعالقتها التجارية عرب البحار ومل ميض عىل اإلعالن األملاين شهران حتى أعلنت أمريكا  ً

  ..  ودخول الحرب يف ابريلمبدأ مونروتخليها عن 

ولكن السبب الحقيقي لتدخل أمريكا يعود إىل أن االسرتاتيجية األمريكية كانت تقوم عىل عدم التدخل ودعم حلفاءها 

إىل تراجع قوة الحلفاء وبوادر  كان يشري 1917الغربيني عىل مواصلة التقدم وإحراز النرص غري أن املوقف يف بداية العام 

ًوهو النرص الذي اعتربه األمريكيني مرفوضا وتهديدا ملصالحهم.. إنهيار روسيا وأن األملان باتوا قريبني من تحقيق النرص ً ..  

ً كان القادة العسكريون الفرنسيون واإلنجليز ما يزالون يعتقدون أن هجوما ناجحا 1917يف مارس من العام  ً

وتقهقرت .. لكن القادة األملان استغلوا الجمود عىل الجبهة الفرنسية ليحسنوا دفاعاتهم.. بقد يكسب الحر

القوات األملانية إىل خط معركة جديد محصن بقوة يف شامل فرنسا سمى بخط سيجفريد لدى األملان وبخط 

  ملدفعية األملانية حارص األملان من خالل خط سيجفريد الجبهة الفرنسية ومتركزت ا.. هندنربج لدى الحلفاء
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واملدافع اآللية مبراكز أفضل وتسبب بفشل الهجوم الفرنيس الذي بدأ يف أبريل رغم ذلك فقد استمر القتال حتى مايو من 

األمر الذي أدى إىل تغيري .. ورفضوا أن يستمروا يف الحرب.. العام ذاته وبدأ التمرد بني القوات الفرنسية بعد ذلك الفشل

وبعد تحسني الظروف املعيشية للجنود الفرنسيني وإعادة الهدوء إىل صفوفهم وعدهم القائد .. الفرنسيةقيادة الجيوش 

وظل دور الدفاعات األخرى عىل .. الجديد بان تبقى فرنسا يف وضع دفاعي إىل أن تصبح مستعدة ليك تقاتل مرة أخرى

  .. الجبهة الغربية مسؤولية بريطانيا

 وكانت تعرف مبعركة باشندالن واستمرت القوات إيربونيون شن هجوم آخر عىل األملان عند ويف آخر يوليو قرر الربيطا

ولقد عمل قصف الحلفاء باملدفعية .. ثالثة أشهرالربيطانية وقوة فرنسية صغرية ترضب األملان يف معركة رهيبة ألكرث من 

وتسببت األمطار الغزيرة بتحويل األرض .. الذي تقدم هجوم املشاة عىل تدمري شبكات الرصف الصحي حول إيربو.. الثقيلة

يف أواخر و..  نوفمرب10ًليوقف الثلج والربد املعركة املدمرة نهائيا يف .. إىل مستنقع غرق فيه آالف من الجنود اإلنجليز

لكن الفشل عند إيربو أنهك القوات التي كانت .. الشهر نفسه استخدمت بريطانيا الدبابات إلخرتاق خط سيجفريد

  .. بريطانيا تحتاج إليها ملتابعة النجاح

 بعد أن علموا بأن األملان قد سحقوا 1917ويف ذات الفرتة تراجع الجنود الروس بعد أن أنهكتهم الحرب صيف عام 

  .. وقد توقفت روسيا عن املعارك يف أواخر تلك السنة..  الحربيةجبهتهم

املجر مبساعدة أملانيا يف أكتوبر من إجالء اإليطاليني من أراضيها يف معركة كابوريتو وتدمري - ومتكنت قوات النمسا

  ..  وأصبح ضعف إيطاليا هوالشغل الشاغل للحلفاء طوال ذلك العامنهر ايسونزوالقوات اإليطالية عند 

وعىل الرغم من الهزائم التي تكبدها الحلفاء إال أنهم استطاعوا تحقيق بعض االنتصارات يف جبهات أخرى ففي مارس 

 الفلسطينية غزة وبعد فشل هجومني للقوات الربيطانية للسيطرة عىل مدينة بغدادنت القوات الربيطانية من احتالل متك

  ..  يف ديسمربالقدسكن من دخول  من هزمية القوات العثامنية يف نوفمرب ليتمإدموند أللنبيمتكن الجرنال 

.. ً مل يعد كثري منهم قادرا عىل تحمل الخسائر العديدة1917ًعاىن الشعب الرويس كثريا خالل الحرب وخالل سنة 

..  فيام يتعلق مبشكالت البالد ومستشاريهالقيرص نيكوالي الثاين بالالمئة عىل وأخذوا ينحون.. والنقص الخطري يف الطعام

بعرش نيكوالي الثاين وتم تشكيل حكومة جديدة استمرت يف  يف روسيا وأطاحت الثورة الثورة البلشفيةويف مارس بدات 

  .. الحرب

ك القوت يف العودة  الذي كان يعيش يف سويرسا يف ذلليننيُوليك تضعف أملانيا من مجهود روسيا الحريب فقد ساعدت 

وبعد سبعة أشهر قاد لينني ثورة البالشفة الذين متكنوا من السيطرة عىل الحكم يف العاصمة الروسية .. إىل روسيا يف أبريل

لتنتهي الحرب عىل الجبهة .. وطلب لينني يف الحال بعقد معاهدة سالم مع أملانيا.. يف نوفمرب) ً حاليابطرسبورج(برتوجراد 

  .. الروسية

  .. نهاية الحرب

 ليتوفسكن وأجربت املعاهدة روسيا عىل التنازل عن –يف مارس وقع الروس معاهدة صلح مع أملانيا يف برست 

ومكن إنتهاء .. لتوانياو) ً حالياالتفيا( وليفونيا أستونيا وبسارابيا وأوكرانيا وبولندا وفنلندااألرض تشمل مساحات كبرية من 

  .. القتال عىل الجبهة الرشقية القوات األملانية من أن تنتقل إىل الجبهة الغربية
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ألف جندي أملاين كانوا عىل الجبهة الروسية ) 400(ملانية عىل االستفادة من شجع خروج روسيا من الحرب القيادة األ

.. الذي فاقت شعبيته شعبية القيرص.. إريك لودندورفوكان قائد الجيوش األملانية .. وتوجيههم لقتال اإلنجليز والفرنسيني

قد خطط بأن يقوم برضبة ساحقة عىل الحلفاء قبل أن تصل القوات األمريكية إىل الجبهة واعتمد عىل عنرص الرسعة 

  .. واملفاجأة

..  كم25 وانسحبت القوات الربيطانية نحو نهر السوم الواقعة يف وادي سان كنتانعمدت أملانيا يف مارس لرضب مدينة 

وبعد خسارتهم ..  كم120وكانت مدفعيتهم الضخمة تقذف بالقذائف إىل مدى .. باريسويف آخر مارس بدأ األملان رضب 

  ..  كنتان اجتمع قادة الحلفاء لوضع خطة دفاعية جديدةعند سان

األملان إىل وقف وقاتل الجيش الربيطاين برشاسة واضطر ..  يف بلجيكانهر يل أبريل عىل طول 9وبدأ هجوم أملاين ثان يف 

وقدرت تكلفة الحرب يف ذلك العام بحوايل .. وتسببت املعارك يف خسائر فادحة يف األرواح واألموال.. الهجوم يف آخر أبريل

  .. عرشة ماليني دوالر كل ساعة

واستطاعوا . .وقد استفاد الحلفاء يف تلك الفرتة من اإلمكانات واإلمدادات األمريكية الهائلة يف تقوية مجهودهم الحريب

  .. تضييق الحصار عىل أملانيا

وساعدت .. نهر املارن مايو وصلت القوات األملانية إىل 30 مايو قرب نهر آين ويف 27ًشنت أملانيا هجوما ثالثا يف 

..  كم شامل رشق باريس80وهي عىل بعد أقل من .. القوات األمريكية فرنسا لوقف التقدم األملاين عند مدينة شاتوتيريي

..  يوليو15وعربت القوات األملانية املارن يف .. وخالل يونيو طردت الواليات املتحدة األملان من غابة بيلو قرب املارن

  .. وات التحالف بشن هجوم مضاد قرب مدينة سواسونوقامت ق

ومثلت نقطة تحول يف الحرب إذ تعرض األملان لهزائم كبرية أمام ..  أغسطس6 يوليو إىل 15واستمرت املعركة الثانية يف 

سا األملان قرب وهاجمت بريطانيا وفرن.. ُوبدأت أملانيا يف االنهيار وأرس حوايل ربع مليون أملاين يف ثالثة شهور.. الحلفاء

  .. ووصلت بقية قوات الحلفاء إىل فرنسا.. ووصلت إىل شامل فرنسا.. آميان واكتسحت القوات الربيطانية كل خطوط األملان

 ألف يف قتال رشس بني غابة أرجون 900 سبتمرب واشرتكت قوات أمريكية مكونة من نحو 26بدأ الهجوم األخري يف 

  .. وقتها التغلب عىل قوات الحلفاء األكرث منها قوةونهر امليوز فلم تستطيع أملانيا 

 29واستسلمت بلغاريا يف .. 1918ومتكن الحلفاء يف ذات القوت من تحقيق انتصارات عىل الجبهات األخرى يف خريف 

وبدأت املعركة . سوريا وفلسطنيوانترصت القوات الربيطانية بقيادة الجرنال أللنبي عىل الجيش العثامين يف .. سبتمرب

  .. املجر مبساعدة من فرنسا وبريطانيا-  النمساوهزمت إيطاليا.. املجر يف آخر أكتوبر يف إيطاليا- األخرية بني إيطاليا والنمسا

بعد تلك الهزائم طلبت أملانيا يف أكتوبر إبرام هدنة دون قيد أو رشط فرفض الحلفاء التفاوض مع الحكومة 

 وقامت الجمهورية يف هولندا نوفمرب وغادر أملانيا إىل 9عن عرشه يف القيرص فلهيلم الثاين فتخىل .. اإلمرباطورية القامئة

  .. وتقابل وفد الحلفاء مع ممثلني أملان يف عربة سكة حديدية يف غابة كومبيني شامل فرنسا.. أملانيا

 التي حيث وافقت أملانيا عىل التخيل عن األرايض..  نوفمرب قبل األملان بتوقيع هدنة نهائية برشوط الحلفاء11ويف 

  وأن تسمح لقوى الحلفاء أن.. وأدوات حربية أخرى.. وتسليم كبرية من جيشها وسفنها.. احتلتها خالل الحرب
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الحرب وبذلك انتهت الحرب العاملية األوىل إال أن النار بقيت تحت الرماد لتندلع .. تحتل أرض أملانيا عىل طول نهر الراين

  ..  بعد عدة سنواتالعاملية الثانية

  النتائج السياسية

وكانت أول ملكية تسقط هي ملكية .. إذ سقطت أربع ملكيات. .هزت الحرب العاملية األوىل دعائم حكومات كثرية

املجر عن -واإلمرباطور شارل من النمسا.. وتخىل القيرص فيلهلم الثاين يف أملانيا.. 1917القيرص نيكوالي الثاين يف روسيا عام 

  .. 1922 يف عام محمد السادس وسقط السلطان العثامين 1918عرشيهام يف سنة 

وتكون من .. أدى سقوط اإلمرباطوريات القدمية إىل إيجاد أقطار جديدة يف السنوات التي أعقبت الحرب العاملية األوىل

وبولندا ورومانيا ..  وأجزاء من إيطالياتشيكوسلوفاكياقبل الحرب جمهوريات النمسا واملجر واملجر -أرض النمسا

 ولتوانيا عىل التفيا وأستونيا: وحصلت دول البلطيق.. ٍوتنازلت روسيا وأملانيا عن أراض لبولندا وفنلندا.. الفياويوغوس

وتكونت .. ووضعت معظم األرايض العربية يف اإلمرباطورية العثامنية تحت سيطرة فرنسا وبريطانيا.. استقاللها من روسيا

.. ووضع قادة أوروبا يف حسابهم املجموعات القومية إلعادة رسم خريطة أوروبا..  من باقي اإلمرباطورية العثامنيةتركيا

بينام ..  الفرصة لتويل السلطة يف أوروباالشيوعيةوأعطت الحرب العاملية األوىل .. وبذلك رسخوا دواعي قضية القومية

  .رسخت إمرباطورية بريطانيا

  .. مؤمتر باريس للسالم

ووضع .. ً بلدا32ية السلمية وجاءوا من  يف باريس لوضع أسس التسو1919اجتمع ممثلوا القوى املنترصة يف يناير 

ورئيس وزراء فرنسا .. ديفيد لويد جورجورئيس وزراء بريطانيا .. ودرو ولسون رئيس الواليات املتحدة(األربعة الكبار 

  . قرارات مؤمتر باريس) فيتوريو أورالندوورئيس وزراء إيطاليا .. جورج كليمنصو

 وافق مؤمتر الصلح عىل 1919ويف مايو ..  قبل بريطانيا وفرنساواستجابت أمريكا للعديد من القضايا التي طرحت من

َّوإثر شكوك كبرية وقع ممثلوا .. ومل توافق أملانيا عليها إال بعد تهديد من الحلفاء بغزوها.. املعاهدة وقدمها إىل أملانيا

 يناير 10سارية يف وأصبحت بنودها .. 1919 يونيو 28أملانيا عىل معاهدة الصلح يف قرص فرساي قرب باريس يف 

  .1921فيام وقعت أمريكا معاهدة صلح منفصلة مع أملانيا يف العام .. معاهدة فرسايوعرفت تلك املعاهدة باسم 1921

 مع النمسا رمانمعاهدة سان جفقد وقعت معاهدات سالم أخرى فوقعت .. ضافة إىل معاهدة فرساي مع أملانياوباإل

 معاهدة سيفرو.. 1920 يف يونيوجرامل مع معاهدة تريانون و1920 مع بلغاريا يف يونيو معاهدة نويي و1919يف سبتمرب 

  .1920مع اإلمرباطورية العثامنية يف أغسطس 

  ..  بعد إرصار الرئيس األمرييك ولسون عىل إنشاء مثل تلك العصبةعصبة األممونتيجة ملعاهدة فرساي ظهرت 

إذ خرست كل من أملانيا وروسيا نحو مليون وثالثة ..  مليون21 ماليني جندي وجرح نحو 10تسببت الحرب يف قتل نحو

فلقد .. وكانت نسبة املوىت يف فرنسا أعىل باملقارنة بعدد جنودها الكيل.. أرباع املليون قتيل خالل الحرب العاملية األوىل

توا من املرض وال يعرف عدد املدنيني الذين ما.. من كل قواتها العاملة% 16أي .. خرست نحو مليون وثلث املليون جندي

ويعتقد بعض املؤرخني أن عدد املدنيني الذين ماتوا كان يساوي عدد املوىت .. والجوع واألسباب األخرى املتعلقة بالحرب

  .. من الجنود
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أما الخسائر املالية فقد نجمت عن القوى التدمريية لألسلحة الجديدة خاصة املدافع اآللية وكانت أكرث تلك الخسائر 

وخربت الحرب املصانع .. فقد خربت الجيوش املزارع والقرى مبرورها فيها وحفر الخنادق للقتال.. جيكايف فرنسا وبل

أما جرارات املدفعية واملواد الكيميائية فقد خربت األرض عىل طول الجبهة .. والجسور وقضبان السكك الحديدية

  .. الغربية

 ماليني دوالر 10 كانت الحرب تكلف 1918ويف سنة ..  أمرييك  بليون دوالر337كام كبدت الحرب الدول املتقاتلة نحو 

ولكن معظم األموال جاءت من .. ورفعت الدول رضائب الدخل والرضائب األخرى من أجل متويل الحرب.. كل ساعة

 من ًواستدان الحلفاء كثريا.. واستدانت الحكومات من املواطنني ببيع سندات حربية.. ًالقروض التي أوجدت ديونا ضخمة

مام سبب تضخام .. ًطبعت معظم الحكومات أوراقا مالية إضافية ملواجهة حاجاتها.. باإلضافة إىل ذلك.. الواليات املتحدة

ًماليا قاسيا بعد الحرب ً ..  

إن التغريات الهائلة التي أحدثتها الحرب العاملية األوىل  وانعكاساتها اإلقليمية التي تخطت الجغرافية السياسية 

ممثلة برسم حدود جديدة للبلدان عىل أسس من .. ًنقلت العامل عموما إىل واقع جديد مل تألفه شعوبها.. آنذاكالسائدة 

بقصد واضح يهدف إىل زرع بذور رصاعات مستقبلية تعرقل نهوض هذه البلدان .. الخليط القومي والديني الالمتجانس

فتلك املرحلة وما أفرزته من أفكار وواقع جديد .. اريخي مؤكدوذلك واقع ت.. وقوتها وحرية إرادتها واستقاللية قراراتها

  ً.ساهم يف إنتاج أشكال متعددة وأجناس مختلفة من الرصاعات الفكرية عىل مستوى املجتمع الدويل عموما

كل هذا .. هي التي تشكل أكرث أنواع الرصاعات خطورة عىل وجود األمم وسالمة مجتمعاتها.. ًوهذه الرصاعات أيضا

ًز واقعا مختلفا عام عاشه العامل قبل الحربافر نتجت عنه رصاعات ساهمت يف .. ًكانت تتضح مالمحه يوما بعد آخر.. ً

ًتغيري شكل املجتمعات فكريا وثقافيا ًإنسانيا وحضاريا.. ً ً.  

***  
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  )وتواريخ .. أرقام( الحرب العاملية األوىل 

  :ل التحالف ودول الوسط الحرب العاملية األوىليبني الجدول التاريخ الذي دخلت فيه كل دولة من دو

  .. أوالً مجموعة الحلفاء

 تاريخ دخولها الحرب الدولة

 1914 أغسطس 4 اإلمرباطورية الربيطانية

 1914 أغسطس 14 الصني

 1917 أكتوبر 26 الربازيل

 1917 أبريل 7 كوبا

 1916 مارس 9 الربتغال

 1918 مايو 23 كوستاريكا

 1914طس  أغس4 بلجيكا

 1918 مايو8 نيكا رجوا

 1917 إبريل 7 بنام

 1918 يوليو 12 هاييتي

 1914 أغسطس 5 الجبل األسود

 1917 إبريل 6 الواليات املتحدة

 1918 إبريل 23 جواتيامال

 1917 يوليو2 اليونان

 1914 أغسطس 1 روسيا

  .. دول الوسط

 تاريخ دخولها الحرب الدولة

  1916 أغسطس 27  رومانيا

 1914 أغسطس 1 أملانيا

 1915 يونيو3 سان مارينو

 1914 أكتوبر 31 الدولة العثامنية

 1917 يوليو22 سيام

 1915 إكتوبر 14 بلغاريا

 1914 يوليو28 رصبيا

 1914 يوليو28 النمسا

 1914 يوليو28 املجر
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  .. التواريخ الهامة أثناء الحرب العاملية األوىل

 التوقيت الحدث

 م1914 يونيو28 . األرشيدوق فردينانداغتيال

 1914 يوليو28 .الحرب عىل الرصب) النمسا  املجر(إعالن 

  أغسطس4 .بداية القتال بعد غزو أملانيا لبلجيكا

وبدء القتال يف الجبهة .. روسيا) النمسا  املجر(اجتياح 

 .الرشقية

  أغسطس10

  سبتمرب9-6 .أوقف الحلفاء األملان يف فرنسا يف معركة املارن

  1915 فرباير 18 األملان يحارصون بريطانيا

  أبريل25 .إنزال قوات الحلفاء يف شبه جزيرة جاليبويل

إحدى الغواصات األملانية تنجح يف إغراق سفينة النقل 

 .الربيطانية لوزيتانيا

  مايو7

 1915 مايو23 )النمسا  املجر(إيطاليا تعلن الحرب عىل 

 م1916 فرباير21 . فرداناألملان يبدأون معركة

 1916 يونيو1 -  مايو31 ..واألملاين.. معركة جتالند بني األسطولني الربيطاين

  يوليو1 .بداية معركة السوم

 م1917 فرباير1 أملانيا تستأنف حرب الغواصات غري املحدودة

 1917 أبريل 6 ..الواليات املتحدة تعلن الحرب عىل أملانيا

 1917 يونيو24 ..دأ إنزال قواتها يف فرنساالقوات األمريكية تب

 1917 ديسمرب 15 .روسيا توقع هدنة مع أملانيا إلنهاء الحرب يف الجبهة الرشقية

ًالرئيس األمرييك ولسون يعلن نقاطه األربعة عرش أساسا 

 .للسالم

 م1918 يناير8

  مارس3 روسيا توقع معاهدة برست  ليتوفسك

ملعارك الثالث النهائية يف الجبهة أملانيا تشن أول معركة من ا

 .الغربية

  مارس21

   سبتمرب26 .الحلفاء يبدأون هجومهم النهايئ يف الجبهة الغربية

  1917نوفمرب  أملانيا توقع هدنة نهاية الحرب العاملية األوىل

***  
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 الثانية مبحاوالت هتلر إلثارة املشاكل مع بولندا بعد أن انتهى من إعادة بناء  العاملية األوىل للحرببدأت اإلرهاصات
َوثـلث بالرنويج.. ثم توجه نحو الدامنرك.. ًثم قام باالستيالء عىل بولندا متاما.. الجيش األملاين َ ثم بدأ ىف اكتساح دول .. َ

هنا وقفت إنجلرتا ومعها دول الكومنولث أمام طموحات .. ًد عن ثالثني يوماثم فرنسا ىف مدة ال تزي.. األرايض املنخفضة
  .1939 سبتمرب 3هتلر التوسعية معلنني عليه الحرب ىف 

  ..ومل تبق أملانيا وحدها طويالً فقد انضمت إليها إيطاليا بقيادة زعيمها الفايش بينيتو موسوليني

  .. 1941ثم انضمت إليهم اليابان عام 

  .. )1(ق عىل هذا التحالف اسم دول املحورُبعدها أطل

  :وكان أهم تلك الدول.. ويف املقابل كان هناك الحلفاء الذين تزايد عددهم بشكل كبري 

 االتحاد السوفييتي ..  

 اململكة املتحدة..  

 الواليات املتحدة..  

 فرنسا ..  

 الصني ..  

 بولندا ..  

 كندا..  

  املحور 
  :بينام كان جانب املحور يضم

 أملانيا..   

 النمسا ..  

 اليابان ..  

 إيطاليا ..  

 رومانيا ..  

 املجر ..  

 بلغاريا..  

  . ّكانت هذه هى الدول الرئيسية املهيمنة عىل الحرب من كال الجانبني

  الحرب العاملية الثانية
 والبداية الثانية 1937هي نزاع عسكري دويل كانت بدايته األوىل يف أسيا مع الحرب اليابانية الصينية يف عام 

وقد .. ُوهذا النزاع العاملي يعد أكرب نزاع عسكري يف التاريخ..  مع غزو أملانيا الهتلرية لبولندا1938 أوروبا عام يف
  والفريق الثاين قوى الحلفاء) أملانيا وإيطاليا واليابان (Axisانقسم املتحاربون إىل قسمني األول قوى املحور 

   

                                                 
  .1936وردت كلمة املحور ألول مرة يف إحدى خطب موسوليني يف نوفمرب   )1(
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 مليون 70وهذه الحرب نتج عنها موت ما يزيد عن ).. يات املتحدة األمريكيةبريطانيا وفرنسا واالتحاد السوفيتي والوال(
 .من البرش وهذا يعد أدمى نزاع يف التاريخ

َوطِبق يف .. وهي أوسع نزاع دويل يف التاريخ..  مليون شخص من العسكريني100اشرتك يف هذه الحرب ما يزيد عن  ُ

وتسخري جميع إمكانات .. لة الفارق بني املوارد املدنية والعسكريةهذه الحرب ما يعرف مببدأ الحرب الشاملة أي إزا

الدولة ألغراض املجهود الحريب مام نتج عنه تسخري قدرات األمم االقتصادية والصناعية والعلمية ألغراض موجهة للحرب 

 ضحايا عمليات الهلوكوست  مليون منهم11ًتقريبا .. وحوايل ثلثي قتىل الحرب وقعوا من صفوف املدنيني.. بالدرجة األوىل

ْوقدرت التكلفة املالية لهذه الحرب .. التي كانت تقوم بها أملانيا النازية بشكل واسع يف أوروبا الرشقية واالتحاد السوفيتي َ ِ ُ

 أي كانت تلك الحرب هي أعىل الحروب تكلفة يف التاريخ من الناحيتني 1944بحوايل تريليون دوالر أمرييك بأسعار عام 

  .ية والبرشيةاملاد

  ملخص الحرب

أدولف (وبعد حوايل عامني صعد الحزب النازي بزعامة ..  وأخذتها من الصني1931قامت اليابان بغزو منشوريا يف عام 

و يف عام .. وقامت أملانيا بإعادة تسليح جيشها وفرض سياسة خارجية جديدة.. 1933إىل السلطة يف أملانيا يف عام ) هتلر

  .التوسع نحو الحدود الرشقية ألملانياب) هتلر( بدأ 1939

.. بداية بقذف شنغهاي وجوانجتسو..  أطلقت اليابان غزو واسع النطاق لألرض الصينية الرئيسية1937و يف عام 

  .وتبعتها بارتكاب ملذبحة نانكينج يف ديسمرب من نفس العام

واتبعت .. يتي باعتباره أكرب تهديد ألوروبااالتحاد السوف) نيفل تشمربلني(واعتربت الحكومة الربيطانية تحت رئاسة 

  .فرنسا وبريطانيا مع أملانيا سياسة االسرتضاء آملني أن تشكل سد قوي ضد التوسع الشيوعي

وأصبحت أوروبا مرة أخرى يف ..  غزت أملانيا بولندا باإلشرتاك مع االتحاد السوفيتي1939ففي سبتمرب من عام .. ًوأخريا

  .حرب

من خالل الدبلوماسية ولكن ) هتلر(نسا وبريطانيا إعالن الحرب عىل أملانيا رغبة يف محاولة إسرتضاء أوالً مل تحاول فر

 ومل يكن 1940-1939وكان ذلك خالل شتاء .. فأعلنت اململكة املتحدة وفرنسا الحرب عىل أملانيا.. مل يستجب) هتلر(

  .Phony Warالكالمية هناك إشرتاك يف القتال بني الجانبني واقترصت فقط عىل الحروب 

 غزت أملانيا الدامنرك والرنويج واتبعتها بغزو لفرنسا والبلدان املنخفضة متمثلة يف هولندا وبلجيكا 1940ويف ربيع عام 

  .1940وأعلنت إيطاليا الحرب عىل فرنسا وبريطانيا يف يونيو .. ولكسمبورج

وحاول األملان قطع اإلمدادات عن الجزر .. ى بريطانياوبعد نجاح أملانيا يف احتالل هذه البلدان مل يبق أمامها سو

  .الربيطانية وعزلها لتنفيذ عملية أسد البحر التي تهدف إىل غزو بريطانيا

ووقفت .. والغزو الربمايئ لربيطانيا مل يحدث لكن األملان استمروا يف مهاجمة األرايض الربيطانية الرئيسية خالل الحرب

ًحيث نجحت نجاحا كبريا هناك..  مع أملانيا وإيطاليا يف حوض البحر املتوسطٌبريطانيا مركزًة عىل حربها ًوأحدثت دمارا .. ً

  .ًكبريا بالبحرية اإليطالية وموقعة أول هزمية لألملان يف معركة بريطانيا
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قوبات وفرضت الواليات املتحدة ع..  اتسعت جبهة املعارك بغزو أملانيا لالتحاد السوفيتي1941ويف يونيو من عام 

وحاول اليابانيون تقليص هذه العقوبات من خالل املفاوضات الدبلوماسية ومل ترس هذه .. اقتصادية عىل اليابان

) بريل هاربور( اتسعت الحرب أكرث بالهجوم الياباين عىل ميناء 1941ويف ديسمرب من العام.. املفاوضات عىل نحو جيد

وبعد أربعة أيام من الهجوم الياباين عىل .. والربيطانية يف جنوب رشق أسيااألمرييك واملستعمرات الربيطانية واألمريكية 

وهذا جر الواليات املتحدة إىل نزاع دويل كبري شمل جميع .. أعلنت أملانيا الحرب عىل الواليات املتحدة) بريل هاربور(

  .أنحاء العامل القديم

 بدأت الدفة متيل لصالح الحلفاء بفضل 1942يف عام ولكن .. وبالرغم من أن قوات املحور استمرت يف إحراز مكاسب

فعانت اليابان من أول هزمية لها عىل أيدي البحرية األمريكية يف معركة .. دخول الواليات املتحدة الحرب إىل جانبهم

انيا هجوم وجددت أمل.. وبدأ تراجع القوات األملانية يف شامل أفريقيا.. وتدمري أربعة حامالت طائرات لليابان.. ميداوي

  .الصيف ضد االتحاد السوفيتي

والتي تعد .. كذلك معركة كورسك.. يف الحرب يف ستالينجراد) هتلر( أول هزمية ضخمة لجيوش 1943وتبع ذلك يف عام 

 وتقدم الحلفاء شامالً باتجاه صقلية وإيطاليا.. وتم طرد القوات األملانية من شامل أفريقيا.. أكرب معركة دبابات يف التاريخ

واستمرت اليابان يف خسارتها ملزيد من األرايض وبدأت القوات األمريكية يف .. وأجربت إيطاليا عىل توقيع الهدنة اإليطالية

  .تضييق الخناق عىل الجزيرة يف املحيط الهادي

فيتي وانسحبت أملانيا بفعل الهجوم السو..  بدا من الواضح أن خسارة املحور للحرب مسألة وقت فقط1944و يف عام 

ويف الغرب قام الحلفاء بغزو .. ومتكن الروس من تحرير كامل أراضيهم من األملان حتى رومانيا وبولندا.. القادم من الرشق

.. األرايض األوروبية الرئيسية بإنزال نورماندي الشهري وتحرير فرنسا والبلدان املنخفضة والوصول إىل الحدود الغربية ألملانيا

ليابان بهجوم واسع يف الصني استمرت قواتها البحرية يف حصد الخسائر املتتالية عىل أيدي البحرية يف الوقت الذي قامت ا

  .واستولت القوات األمريكية عىل مهابط طائرات مكنتها من ايصال مدى قاذفاتها إىل طوكيو.. األمريكية

يف الوقت ..  البولج أو األردين بفشل أخر هجوم مضاد لألملان يف الحرب خالل معركة1945وانتهت الحرب يف عام 

ويف .. ووقعت أملانيا وثيقة االستسالم.. ًالذي تقدمت فيه القوات السوفيتية رشقا باتجاه برلني واالستيالء عليها يف مايو

املرسح األسيوي استولت القوات األمريكية عىل جزيرة أيو جيام اليابانية وكذلك أوكيناوا وأعلن االتحاد السوفيتي الحرب 

ًوأخريا أنهت الواليات املتحدة الحرب بإلقاء قنبلتني ذريتني عىل هريوشيام وناجازايك يف .. عىل اليابان وقام بغزو منشوريا

  .األرض اليابانية الرئيسية

  املرسح األورويب

 .. أحداث أدت إىل قيام الحرب

ًعاما ودخلتا يف حربني سابقتني هام  80سعت كل من فرنسا وأملانيا إىل فرض سيطرتهام عىل القارة األوروبية منذ 

  ..الحرب الفرنسية الربوسية والحرب العاملية األوىل

  .. ثم بدأ انتشار الشيوعية يف أوروبا بالتدريج بعد قيام الثورة يف روسيا

  .تبعها مولد الفاشية يف إيطاليا
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 1937هتلر وموسوليني 

وحكم حزبه الفايش مملكة إيطاليا وقدم ..  تويل الدكتاتور الفايش بنيتو موسيليني السلطة يف إيطاليا1922و يف عام 

ًوالحزب النازي الذي توىل هو اآلخر السلطة يف أملانيا قاضيا عىل الحكومة ) أدولف هتلر(تاتور األملاين ًمنوذجا للديك

  .الدميقراطية يف جمهورية فيامر

  . وهذان القائدان أعادوا عسكرة بالدهم وأصبحوا عىل استعداد للقيام بأعامل عدائية

وقام مع أملانيا مبساعدة فرانكو يف الحرب األهلية األسبانية ضد . .وقام موسيليني باإلستيالء عىل الحبشة وحصار ألبانيا

  .جمهورية أسبانيا الثانية املدعومة من االتحاد السوفيتي

  .يف كرس بنود معاهدة فرساي بضمه النمسا واإلستيالء عىل تشيكوسلوفاكيا) هتلر(وبدأ 

  . السوفيتي يشكل أكرب خطر يهدد أوروباأن االتحاد) نيفل تشمربلني(كام رأت الحكومة الربيطانية برئاسة 

 1939ويف مارس .. التي أعطت تشيكوسلوفاكيا ألملانيا.. 1938سياسة االسرتضاء تم تنفيذها يف اتفاقية ميونخ يف عام 

  .وقام موسيليني باحتالل وضم ألبانيا يف أبريل.. احتلت أملانيا ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا

واتفقت فرنسا مع بولندا مبساعدة كالً منهام .. طانيا تعدان العدة لحرب مع أملانياهذه األحداث جعلت فرنسا وبري

  .ًلآلخر عسكريا إذا ما تعرض أحدهام للهجوم وقامت بريطانيا باملثل مع بولندا

ريبنرتوب - ُ وقعت أملانيا واالتحاد السوفيتي معاهدة عدم اعتداء عرفت باتفاقية مولوتوف1939ويف أغسطس من عام 

وهذا خفض من الحظر الربيطاين الذي أصاب أملانيا باملجاعة يف .. تي أعطت إمداد مبيعات النفط واألغذية إىل أملانياال

وتضمنت املعاهدة بنود رسية تقسم وسط أوروبا بني أملانيا واالتحاد السوفيتي إىل مناطق نفوذ .. الحرب العاملية األوىل

  .ية كل طرف يف التعامل مع مناطق نفوذه مبا يتضمنه من احتالل عسكريوإطالق حر.. وتقسيم بولندا.. لكل منهام

  أملانيا ضد أوروبا

 سبتمرب وجهت 3متعللة بهجوم بولندي عىل الحدود األملانية ويف ..  قامت أملانيا بغزو بولندا1939 سبتمرب عام 1 يف 

ا بريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا وأسرتاليا إىل إعالن الحرب ومل يتم الرد عليه مام دع.. اململكة املتحدة إنذار نهايئ إىل أملانيا

ًوفورا قامت بريطانيا برضب السفن األملانية ومحاولة فرض حصار عىل .. وتبعهم جنوب أفريقيا وكندا ونيبال.. عىل أملانيا

  .أملانيا
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 كانا عاجزين عن الترصف حيال وبالرغم من أن فرنسا وبريطانيا قد وقعتا اتفاقية للدفاع املشرتك مع بولندا إال أنهام

كام أن خصوصية املوقع الجغرايف لبولندا .. وقامت فرنسا بتحريك قواتها وبهجوم قصري يف السار.. الغزو األملاين لبولندا

وقامت فرنسا بتدعيم خط ماجينو لغزو أملانيا وبسبب .. جعل بريطانيا وفرنسا عاجزتني عن التعامل مع الهجوم األملاين

 سبتمرب وصل 8ويف ..  الجغرافية لهذه املنطقة مل يكن لدى الفرنسيني والربيطانيني سبب ملهاجمة أملانيا مبارشةالطبيعة

..  من سبتمرب قام االتحاد السوفيتي بشن هجوم عىل بولندا17ويف .. األملان إىل وارسو وقاموا بتحطيم الدفاعات البولندية

  . أكتوبر6ًواستسلمت بولندا نهائيا يف 

وهذه الفرتة .. ومل تقم بريطانيا أو فرنسا بأي هجوم.. توقفت أملانيا إلعادة التنظيم خالل الشتاء.. عد سقوط بولنداوب

  .. ألنه مل يحدث يشء من الجانبني) الحرب الكالمية(أطلق عليها الصحفيون اسم 

وبدأ يف مهاجمة الحدود .. تفيا ولتوانياويف رشق أوروبا بدأ االتحاد السوفيتي يف مهاجمة البلدان البلطيقية استونيا وال

 مارس عام 12وانتهي النزاع مع فنلندا إىل تنازل فنلندا عن بعض أراضيها لالتحاد السوفيتي وكان ذلك يف .. الفنلندية

1940.  

 هاجم األملان الرنويج واستوىل عىل الدمنارك لضامن حياد السويد التي كانت تصدر 1940لكن يف أبريل من عام 

وأدى ذلك يف النهاية .. حديد إىل أملانيا والحاجة إىل قواعد بحرية عىل البحار املفتوحة لتأمني قواعد للغواصات األملانيةال

وبعد فشل سياسة االسرتضاء ) وينستون ترششل(استقالته وحل محله ) نيفل تشمربلني(إىل أن يقدم رئيس الوزراء 

  .الرجل املذنب) تشمربلني ( أطلق عىل1920الخارجي التي اتبعها منذ عام 

 )1(تقدمت الحملة العسكرية الربيطانية إىل الفالندرز..  غزت أملانيا فرنسا والبلدان املنخفضة1940 مايو 10ويف 

فتم مفاجأتهم بهجوم أملاين يف .. وخططت للقتال املتحرك يف الشامل بينام تبقى الوحدات الساكنة يف خط ماجينو

ت الربيطانية والفرنسية من الشامل إىل دنكرك يف عملية دينامو وشنت إيطاليا هجومها عىل فانسحبت القوا.. األردين

  .  يف الجنوب الرشقي)2()حكومة فييش( يونيو وصل األملان إىل باريس وأسسوا 22، ويف 1940 يونيو 10فرنسا يف األلب يف 

لغزو ) أسد البحر(بدأت أملانيا عملية ..  أوروباوبعد احتالل فرنسا وقفت بريطانيا وحدها القوة املقاومة الباقية يف

لكن البحرية امللكية كانت ال تزال تحتفظ بقوتها وأبقت .. وخرست بريطانيا معظم عتادها الثقيل يف دنكرك.. بريطانيا

ا معارك حاول األملان القيام بهجوم جوي شامل لتدمري القوات الجوية امللكية نتج عنه.. السيطرة عىل القنال اإلنجليزي

لكن .. استهدفت القوات الجوية مهابط الطائرات ومحطات الرادار.. ُ عرفت مبعركة بريطانيا1940جوية يف أواخر صيف 

وهو ما سمح لسالح الجو .. حول أمر برضب املدن الربيطانية وعرف الهجوم بالبليتز) هرمان جورينج(قائد القوات الجوية 

  .بتأجيل عملية أسد البحر) تلره(وأمر .. املليك بإعادة بناء قواته

أعدت بريطانيا وحلفائها خطة القذف االسرتاتيجي وقوات العمليات الخاصة .. ومع سيطرة أملانيا وحلفائها عىل القارة

بينام .. والعديد من الدول املنهزمة شكلت حكومات لها يف لندن كحركات مقاومة وطنية.. يف األرض األوروبية الرئيسية

  . ببناء الجدار األطليسقامت أملانيا

                                                 
  .يحتل اإلقليم الفالمندي الجزء الشاميل من بلجيكا  )1(
وقد خلفت الجمهورية الثالثة وأعلن قيـام حكومتهـا املارشـال فيليـب بيتـان ) 1944 وسبتمرب 1940استمرت بني يوليو (فرنسا الفيشية   )2(

وانتخبت تلك الحكومة من قبل الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية .. وذلك عقب سقوط فرنسا بيد أملانيا النازية خالل الحرب العاملية الثانية
  .ً مع منحها صالحيات واسعة لبيتان كرئيسا للحكومة1940يو  يول10بتاريخ 
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  The Battle of Atlanticمعركة األطلنطي 
بدأت مع الغزو األملاين لبولندا برضب الغواصات األملانية السفينة .. هي حملة مالحية دامت طول مدة الحرب

 األوىل بعد أن واجهت الهجامت عىل الشحنات التجارية خالل الحرب العاملية..  بالطوربيدSS Atheniaالربيطانية 
سارعت بريطانيا إىل تكوين قوافل حربية لحامية السفن الربيطانية عرب األطلنطي ولكن كان عىل العديد من السفن أن 

ويف البدء عملت الغواصات األملانية يف املياه الربيطانية بينام غطت سفن السطح األملانية املحيط .. تبحر بدون حامية
يطانيا ملواجهة الغواصات قامت بتشكيل مجموعات مضادة للغواصات التي أثبتت ويف محاولة من جانب بر.. األطلنطي

  .يف النهاية أنها غري فعالة بسبب أن الغواصات األملانية لديها قدرة كبرية عىل املراوغة

 طول  قواعد واسعة االنتشار عىل(u-boats)ُ أتيح لغواصات اليوبوتة 1940ومع االحتالل األملاين للرنويج وفرنسا عام 
وأصبح عىل .. بزيادة مدى عمليات سفن السطح لديها.. (Kriegsmarine)وسمحت للبحرية األملانية .. سواحل األطلنطي

وإرسال .. عاتق البحرية امللكية أعباء واسعة كالحاجة إىل البقاء يف القنال اإلنجليزي لحامية الجزيرة من الغزو األملاين
وحصلت البحرية امللكية عىل خمسون مدمرة أمريكية التي .. ارة األسطول الفرنيسقوات إىل البحر املتوسط لتعويض خس

وتطوير تقنية .. ونجاح اليوبوتات يف هذه الفرتة يرجع إىل زيادة إنتاج أملانيا من الغواصات.. استعملت لواجبات املرافق
  .)1()حزمة الذئب(

كانت لديها عدة نتائج مختلطة فبينام .. ملية غزو الرنويج أما سفن السطح األملانية التي عانت من خسائر كبرية يف ع
 Graf Speeًعانت أيضا من خسائر متعددة مثل الطراد الثقيل .. كان هناك عدة هجامت تجارية ناجحة كعملية برلني

أمر أن ) تلره(ألن .. وخسارة بسامرك كان لها تأثري عميق عىل اسرتاتجيات البحرية األملانية.. والبارجة الحربية بسامرك
وتحويلها من عمليات اإلغارة إىل عمليات حامية من غزو الحلفاء .. تعمل جميع سفن السطح يف املياه الرنويجية

 HMS Courageousوبينام عانت البحرية امللكية من خسارة سفن قتال رئيسية مثل حاملة الطائرات .. السكندنافيا
 ولكن قدرات البحرية امللكية الكبرية كانت لديها القدرة عىل HMS Hood والطراد الحريب.. والبارجة الحربية أرك رويال

  . امتصاص هذه الخسائر

 U-47الغواصة األملانية 

والتي ساعدتها ..  حصلت البحرية امللكية الربيطانية عىل آلة الشفرة األملانية املعروفة بآلة اإلنجام1942يف مايو عام 
  .. )2(عىل كرس الشفرة األملانية وساعدتها عىل حامية القوافل التجارية وتجنب الغواصات األملانية

                                                 
  .وتقوم عىل فكرة الهجوم أو الدفاع عىل شكل الرسب.. إحدى تقنيات حرب الغواصات املعروفة آنذاك) 1(
ُوأصـبحت تطلـق عـىل عائلـة مـن ) لغـز(هي كلمة إنجليزية تعنـي ) إنجام(كلمة ) Enigma Machine(آلة إنجام   )2(

ًوتشمل هذه العائلة أنواعا متعددة ومختلفـة .. هروميكانيكية الدوارة التي تستخدم إلنتاج الشفرة الرسيةاآلالت الك
بدأ االستعامل التجاري إلنجام يف بدايات العقد الثاين من القـرن .. من الطرازات تستخدم لفك وصنع الرسائل الرسية

  رمبـا مـن.. لعسـكرية والحكوميـة للعديـد مـن الـدولِوقد تم استخدامها من قبل العديد مـن الجهـات ا.. العرشين
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  آلة إنجام

لكنه خرس معظم عتاده وبنيته الصناعية خالل .. لسوفيتي الحرب إىل جانب الحلفاء دخل االتحاد ا1941ويف عام 
التي واجهت .. وحاول الحلفاء الغربيون عالج هذه الخسائر بإرسال القوافل الطبية.. أسابيع قليلة من الغزو األملاين

ية العاملة يف األطلنطي بالعمل يف البحر ويف سبتمرب أمرت بعض الغواصات األملان.. تهديدات ثابتة من الغواصات األملانية
حتى ديسمرب دخلت الواليات املتحدة الحرب إىل جانب الحلفاء ومل تتخذ يف بادئ .. املتوسط ملنع اإلمدادات الربيطانية

األمر إجراءات كافية للعمل ضد الغواصات األمر الذي نتج عنه خسائر عنيفة لسفن الحلفاء بحيث أشار األملان إىل تلك 
  ". الفرتة السعيدة الثانية"الفرتة ب

بتسللها عرب ) هتلر( قامت العديد من السفن األملانية املتمركزة عىل املوانئ الفرنسية أمر 1942يف فرباير من عام 
.. ةالقنال اإلنجليزي إىل قواعدها يف املياه اإلقليمية األملانية ونجحت عملية التسلل هذه ووصلت السفن إىل املوانئ األملاني

يف يونيو سمحت الرادارات لطائرات الحلفاء بكشف .. متعاملة مع خطر كبري يهددها من جانب البحرية امللكية
.. ويف أغسطس كانت سفن السطح األملانية مشغولة بالقوافل القطبية املرسلة إىل االتحاد السوفيتي.. الغواصات األملانية

القائد األعىل للبحرية ).. جراند إريك رائيدر(ج عنه استقالة األدمريال وهذا نت.. وفشلت يف تدمري سفينة تجارية واحدة
وحولت جميع بنية البحرية إىل الغواصات بدالً من ).. كارل دونيتز( وأحل محله األدمريال (Kriegsmarine)األملانية 

  .السفن السطحية

 األملاين وهذا تاله اخرتاع Metoxشف من قبل  غري القابل للكH2S طور الربيطانيون نظام الرادار 1943ويف يناير عام 
ويف الربيع بدا أن معركة األطلنطي يف صالح الحلفاء الذين شنوا .. Naxosمضاد عىل الجانب األملاين فطوروا كاشف الرادار 

َحروبهم خالل شهر مايو من هذاالعام الذي عرف باسم  ِ ْوفيه أغرقت القليل من سفن الحلفاء ) مايو األسود(ُ َ ِ باملقارنة مع ُ
ويف ديسمرب خرست أملانيا أخر طراد حريب لها يف معركة الرأس .. من غواصاتها النشطة% 25البحرية األملانية التي خرست 

بهذا الوقت كانت البحرية األملانية غري قادرة عىل استعادة املبادرة كام أن إنتاج الحلفاء الكبري من السفن ليربيت .. الشاميل
  ..كات الحرب املضادة للغواصاتقد حسن من تكتي

                                                                                                                                                                  
هو اإلصـدار الـذي ) فريماخت إنجام(الطراز األملاين من هذه اآللة يدعى . أشهرها أملانيا النازية يف فرتة قبل وأثناء الحرب العاملية الثانية

واسـتطاع .. القـوات العسـكرية النازيـةأخذ شعبية واسعة بسبب سهولة استخدامها وصعوبة فك شفرتها وبسبب اسـتعاملها مـن قبـل 
 عىل يـد مشـفرين بولنـديني 1932وقد تم ذلك عام .. خرباء تعمية قوات الحلفاء فك شفرة عدد هائل من الرسائل باستخدام هذه اآللة

من بولندا إىل  تم نقل طرق التعمية وفك التعمية 1939ويف منتصف عام .. وهيرنيك زيجالسيك .. جريزي وزيسيك.. هم ماريان رييفسيك
حتـى أنـه ).. ULTRA(قدمت هذه اآللة مساعدة كبرية لجهاز االستخبارات العسكرية لقوى الحلفاء وقد سميت ألرتا . بريطانيا وفرنسا

وقد متكن الحلفاء من كرس شفرة رسائل آلة إنجام ليس . يقال أن نهاية الحرب األوروبية كانت أبكر بعامني بسبب فك الشيفرة األملانية
ًقط بسبب وجود بعض نقاط الضعف فيهـا ولكـن بسـبب بعـض العوامـل املهمـة األخـرى خصوصـا األخطـاء البرشيـة التـي ارتكبهـا ف

  .كذلك ما قدمته اآلالت املستوىل عليها من معلومات كشفت طريقة عملها.. وترسب أرسار التعمية أثناء العمل.. مستعملوها
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 وكذلك استخدمت البحرية األمريكية سفن تعقب الغواصات البعيدة املدى وهذا أدى إىل تزايد خسائر الغواصات 
  .1944وسمح بتزايد تدفق التعزيزات عىل بريطانيا لالستعداد لغزو القارة األوروبية يف منصف عام .. األملانية

  لرشق األوسط وشامل أفريقيا الحرب يف البحر املتوسط وا

ًكان التحكم يف جنوب أوروبا والبحر املتوسط هاما ألن اإلمرباطورية الربيطانية تعتمد عىل إمدادات السفن عرب قناة 

ولو سقطت القناة يف أيدي املحور أو خرست البحرية امللكية سيطرتها عىل البحر املتوسط سيكون الطريق .. السويس

  .يا مع الهند وأسرتاليا عرب طريق رأس الرجاء الصالح الذي يطول آلالف األميالالوحيد لربط بريطان

بعد إعالن إيطاليا الحرب عىل بريطانيا وفرنسا بادرت إىل حصار مالطة الجزيرة التي تقع تحت سيطرة الربيطانيني 

وضع كالً من الجانبني موارد أقل .. بياوتقع يف منصف البحر املتوسط بني األرض اإليطالية الرئيسية ومستعمرة إيطاليا يف لي

  . فكان اإليطاليون يحتاجون لقواتهم يف عمليات غزو أخرى.. ما ميكن للتعامل مع ذلك

ًهجوم بريطانيا عىل البحرية الفرنسية يف أفريقيا خوفا من أن تسقط يف أيدي األملان وهذا ساهم .. تبع استسالم فرنسا

وتيل ذلك معركة كالباريا التي تعد أول رصاع كبري بني بحرية . نسية يف السنوات القادمةيف تأزم العالقات الربيطانية الفر

  .الحلفاء والبحرية اإليطالية

مع فرنسا مل يكن هناك أي تهديد لإلمرباطورية اإليطالية القادرة عىل تخفيف حراسة أمالكها يف أفريقيا التي تجاور 

 قام اإليطاليون بهجامت 1940يف يونيو عام .. منولث الربيطانية يف الرشقاملستعمرات الفرنسية وركزت عىل قوات الكو

ويف أغسطس غزت إيطاليا .. وبدأت بشامل أفريقيا إىل السودان وكينيا.. صغرية عىل مرص الواقعة تحت الحامية الربيطانية

عت اإلمرباطورية اإليطالية يف رشق طاردة قوات الكومنولث ووس.. أرايض بريطانيا يف الصومال الواقعة يف القرن األفريقي

  .أفريقيا اإليطالية

اإلطاحة بسيطرة حكومة فييش عىل األرايض ) شارل ديجول(حاول الحلفاء مبا فيهم قوات فرنسا الحرة تحت قيادة  

وبالرغم .. يافشلوا يف أخذ األرايض الفرنسية يف غرب أفريق.. 1940يف سبتمرب عام .. الفرنسية واستبدالها بحركة فرنسا الحرة

وبني هاتان الفرتتان حاولت .. من ذلك نجحوا يف نوفمرب يف انتزاع السيطرة يف املناطق الفرنسية يف أفريقيا االستوائية

  . إيطاليا من ألبانيا إطالق هجوم لغزو اليونان

  ..  حقق الحلفاء نجاح قوي ضد القوات اإليطالية1940ومع بداية نوفمرب عام 

 بريطانيا هجوم جوي من عىل منت حامالت طائراتها القابعة يف البحر املتوسط ضد األسطول  نوفمرب شنت12ففي 

عملية ) أرشيبالد وافل(وشنت قوات الكومنولث الربيطانية تحت قيادة الجرنال .. اإليطايل يف تورنتو ونجحوا يف تدمريه

 بدأت قوات الكومنولث 1942ويف بداية يناير .. االبوصلة لطرد القوات اإليطالية من مرص ودفعهم إىل الغرب باتجاه ليبي

ًوواجهت إيطاليا أيضا مشاكل كبرية يف البلقان حيث قام الجيش .. الربيطانية الهجوم عىل القوات اإليطالية يف رشق أفريقيا

  .اليوناين بدفع الجيش اإليطايل خارج اليونان وشل حركته يف جنوب ألبانيا

وبدأ قادة قوات .. وأرسل قوات أملانية إىل أفريقيا.. طايل أمر بإرسال التعزيزاتعن الرتاجع اإلي) هتلر(وبعلم 

ويف محاولة لتأمني .. فأرسلوا جنود من شامل أفريقيا إىل اليونان يف مارس.. الكومنولث بإعادة ترتيب قواتهم

   وقام األملان يف أفريقيا..خطوط مواصالتهم قامت بحرية الحلفاء بشغل البحرية اإليطالية يف معركة رأس ماتابان
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وخالل هذا الهجوم خاف الحلفاء .. بإطالق هجوم ضد القوات الربيطانية يف أخر مارس) اروين رومل(تحت قيادة الجرنال 

وبحلول منتصف أبريل دفع .. من انقطاع إمدادات النفط بسب انقالب يف العراق وقام األملان بغزو اليونان ويوغوسالفيا

ويف .. الحصار حول طربق) رومل(وأقام .. ً الربيطانية إىل داخل مرص باستثناء ميناء طربق الذي ظل صامداالقوات) رومل(

ومع نهاية أبريل هزمت أملانيا يوغوسالفيا . العراق قامت بريطانيا بغزو واحتالل البلد وتنصيب حكومة مناوئة للمحور

  .يطانية من البلقانوفرضت انسحاب القوات الرب.. واليونان وأخذت جزيرة كريت

غزت بريطانيا وفرنسا الحرة سوريا ولبنان الواقعتان تحت سيطرة حكومة فييش بسبب سامح فييش ..  يونيو8ويف 

عملية محور ) وافل(وبعد أسبوع شن الجرنال .. لقوات املحور باملرور عرب املنطقة واالنتفاع من قواعدها العسكرية

لكن النتيجة كانت خسارة نصف الدبابات الربيطانية يف ..  املحور يف الصحراء الغربيةلنيته شن هجوم رئييس عىل.. املعركة

ويف أواخر أغسطس بعد .. يف بداية يوليو) كلود أوكلنك(فاستبدله بـ) وافل(باإلحباط من فشل ) ترششل(املنطقة وأصيب 

ل إيران لتأمني حقول النفط وطرق اإلمدادات قام الربيطانيون والسوفيت باحتال.. الهجوم األملاين عىل االتحاد السوفيتي

  .الفارسية لالستعامل السوفيتي

األملان .. وتحول كفة معارك البحر املتوسط لصالح.. كانت هناك فرتة هدوء يف النشاط خالل الحرب األملانية السوفيتية

يف هجوم عىل .. ملية املحارب الصليبي نوفمرب شن الحلفاء ع18ويف .. وكانت القوات الربيطانية تقوم بعملية إعادة تنظيم

وعاين الربيطانيون من خسائر عدة يف البحر املتوسط .. إىل حدود ليبيا) رومل(األملان يف الصحراء الغربية التي دفعت 

  .األوىل) ِرست(حيث خرسوا العديد من السفن بعد معركة 

ربيطانية مرة أخرى انسحاب وحداتها يف شامل واجهت القوات ال.. 1941ومع دخول اليابان يف الحرب يف ديسمرب عام

  .و سحب البعض لبورما.. أفريقيا

 يناير ودفع الوحدات الربيطانية إىل الغزالة الواقعة 21وشن هجومه يف .. موقف متقدم) رومل(ومرة أخرى أحرز 

امت القوات الربيطانية بغزو يف مايو ق. وكان هناك مرة أخرى فرتة هدوء يف النشاط تخللها إعادة بناء القوات. غرب طربق

ومرة أخرى .. مدغشقر ملنع القوات البحرية لإلمرباطورية اليابانية من استخدامها كنقطة انطالق ألي هجوم يف املستقبل

ودفعهم إىل داخل مرص حتى ) معركة طربق(هجومه بنجاح عىل املواقع الربيطانية يف الصحراء الغربية ) رومل(شن 

  .العلمني

الذي توىل قيادة )برنارد مونتجمري(ومرة أخرى استبدله بـ) هارولد ألكسندر(بـ) أوكلنك(الستبدال ) لترشش(وقام 

  .قوات الحلفاء يف مرص

  
 قائد القوات الربيطانية يف أفريقيا) برنارد مونتجومري(املارشال 
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ويف نوفمرب قامت . ًوبعد قيامه ببناء قواته شن مونتجمري هجومه دافعا القوات األملانية إىل الصحراء.. يف أواخر أكتوبر

فقام األملان ..  تسيطر عليها حكومة فييش يف شامل أفريقيا وعرفت بعملية املشعلقوات الحلفاء بإنزال عىل املنطقة التي

مبغادرة ) رومل(ويف مايو قام .. ولكنهم فشلوا يف االستيالء عىل ما تبقى من البحرية األملانية.. باحتالل ما تبقى من فرنسا

  .حيث قامت قوات املحور بالجالء عن شامل أفريقيا.. تونس

  
  دبابات بريطانية تتجه إىل مواقع يف الغزالة

وبسبب توايل الخسائر تم خلع موسيليني بأمر من .. يةيف يوليو بدأت الحملة اإليطالية مع غزو الحلفاء لجزيرة صقل

ويف .. بالتفاوض مع الحلفاء لالستسالم) برتو بادوجوليو(وقام خليفته .. وتم اعتقاله).. فيكتور إميانويل الثالث(ملك إيطاليا 

 سبتمرب نفس اليوم الذي 8 وتم إعالن هذا يف.. وقام اإليطاليون بتوقيع الهدنة..  سبتمرب قام الحلفاء بغزو إيطاليا نفسها3

وبعد أيام ..  محتلة شامل ووسط إيطالياAchseقامت أملانيا بتنفيذ عملية . شن فيه الحلفاء احتالل جزر الدوديكانيز

من محبسه وقبل نهاية سبتمرب قام بإنشاء الجمهورية االشرتاكية ) موسيليني(قليلة قامت القوات الخاصة األملانية بإنقاذ 

  .ً التي أصبحت جزءا من أملانيا..اإليطالية

  
  إنزال القوات األمريكية يف صقلية

وكان ..  قاتل األمريكيون يف عدة مواقع وتحصينات أملانية إلبطاء تقدمهم1944واسط أكتوبر ويف الفرتة املمتدة حتى أ

أحد أقوى الخطوط الدفاعية األملانية خط وينرت أو الخط الشتايئ وتم اخرتاق الخط عند مونت كازينو بواسطة القوات 

جيوش الحلفاء تطويق القوات األملانية يف إيطاليا ومع ذلك كان ميكن ل.. الربيطانية وعند أنزيو بواسطة القوات األمريكية

  .1944ولكن القوات األمريكية بدالً من ذلك تحركت نحو روما واستولت عىل املدينة يف الرابع من يونيو عام .. وتدمريها

يف أغسطس انقسمت قوات الحلفاء يف إيطاليا إىل قسمني رئيسيني أحدهام يتجه إىل جنوب فرنسا للمساعدة 

  رير غرب أوروبا بينام القسم األخر يبقى ملواجهة القوات األملانية يف إيطاليا واملتمركزة بشكل خاص عنديف تح
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وبعد ما يزيد من عام بقليل عىل إنشائها سقطت .. 1945ويف الخامس والعرشين من أبريل عام .. Gothic خط 

واعتقل موسيليني وعشيقته والعديد من وزرائه .. طاليةجمهورية إيطاليا االشرتاكية يف أيدي جبهة التحرير الوطنية اإلي

 قبل أيام قليلة من 1945واستمر القتال يف إيطاليا بداية مايو .. بينام كانوا يحاولون الهروب ونفذ فيهم حكم اإلعدام

  .االستسالم األملاين

  تحرير غرب أوروبا

ُئية لغزو القارة األوروبية بالكامل تعرف باسم عملية  أعد الحلفاء لغزو فرنسا وكانت العملية املبد1944يف ربيع عام 

 مليون منهم 1.3 مليون جندي2 فرقة أي ما يزيد عن 120جمع الحلفاء حوايل .. قد اكتمل إعدادها) ِالحمل الزائد(

ملية وكان االسم الكودي للع.. والباقي جنود حركة فرنسا الحرة وبولنديني..  ألف بريطانيون وكنديون600أمريكيون و 

  .. D-Dayلكنها سميت باسم يوم النرص " نبتون"

وكان أغلب الجيش األملاين يعمل عىل الجبهة الروسية .. ويف الخامس من يونيو تأجلت العملية إىل السادس من يونيو

.. ًحديثاوفرقة املدرعة الخامسة املنشأة .. الجيش السابع األلـامين..  ألف أملاين ينقسمون إىل جيشني400فهناك .. فقط 

ُوأنشأ األملان أيضا سلسلة متقنة من التحصينات عىل طول الشاطئ وعرفت باسم الجدار .. وهام اللذان تبقا يف فرنسا ً

) داويت دي أيزنهاور(وشنت قوات الحلفاء تحت قيادة الجرنال . ولكنه يف العديد من األماكن كان غري مكتمل.. األطلنطي

وبالفعل أرسل األملان وحداتهم إىل هناك يف انتظار الغزو فقط .. الغزو سيتم عند كاليهحملة خداع لألملان إلقناعهم بأن 

  . ألف أملاين متركزوا يف نورماندي القطاع الذي تم فيه الغزو50

  
  اإلنزال األمرييك يف النورماندي

ِبدأ الغزو بإنزال جوي لسبعة عرش ألف جندي مظيل يف النورماندي للعمل خلف خطوط األملان لتعطيل تدخلهم يف 

ات األملانية عىل الشواطئ ولكن بسبب عدم اإلنزال عىل الشاطئ ويف الصباح الباكر قصف األسطول البحري للحلفاء الدفاع

إضافة إىل أن أغلب قوارب اإلنزال مبا عليها من جنود وعتاد .. وضوح الرؤية كانت معظم الطلقات تنحرف عن أهدافها

).. أوماها ويوتا وسورد وجونو أند جولد(ًومركبات ابتعدت عدة آالف من الياردات عن املواقع املقررة لإلنزال سلفا يف 

ومع ذلك ويف .. كبدت القوات األمريكية خسائر جسيمة عند شاطئ أوماها بسبب تعرضها للدفاعات األملانية هناكوت

ًوشن األملان هجوما مضادا باتجاه رؤوس الشواطئ واعتقد .. نهاية اليوم كانت معظم أهداف الحلفاء قد تم إنجازها ً

لكن يف هذا .. القيادة العليا األملانية أن ما تم هو اإلنزال الحقيقيلكن بعد ثالثة أيام أدركت .. أن اإلنزال هو فخ) هتلر(

  .الوقت كان الحلفاء قد قاموا بتدعيم أطراف السواحل
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بالرغم من أن األمريكيني قد .. ًتضاريس بوجاج النورماندية حيث نزل األمريكيون جعلتها أرضا مثالية للحرب الدفاعية

وهي أحد األهداف .. ناء العميق يف ترشبورج يف السادس والعرشين من يونيوجعلوا تقدمهم بطئ فقاموا بأرس املي

ومع أن األملان قد قاموا بتخريب امليناء ومعظم التسهيالت به فلم يستفيد منه الحلفاء إال بعد مرور .. األساسية للغزو

 املزيد من القوات إىل املدينة وتثبيتها ًوشن الربيطانيون هجوما آخر يف الثالث عرش من يونيو إال أن األملان أرسلوا.. شهر

ًمن الوقوع يف قبضة الربيطانيني وبقيت املدينة يف أيدي األملان ملدة ستة أسابيع قبل أن تسقط أخريا يف أيدي القوات 

  .الربيطانية والكندية يف التاسع من يوليو

 قوات املشاة امليكانيكية األمريكية يف غرب مكنت القوة النارية للحلفاء والوسائل املتطورة والتفوق العددي من تقدم

وبعد .. ًوكان تقدم الحلفاء عند هذه النقطة أبطأ كثريا من املتوقع.. ُالنورماندي فيام عرفت العملية باسم العملية كوبرا

 األمريكيني قواته بالقيام بهجوم مضاد عىل) هتلر(وأمر .. سبعة أسابيع من يوم اإلنزال وصل الجيش األمرييك إىل سانت لو

  .ًومع ذلك كانت القوات األملانية تتحرك يف الريف املفتوح مام جعلها هدفا لطائرات الحلفاء

وضع األمريكان تشكيالت قوية عىل أجنحة جيوشهم وبدئوا يف تطويق الجيش السابع األملاين والجزء األكرب من فيلق 

وكان .. من أصل مائة ألف متكنوا من الهروب.. ين وتم أرس خمسني ألف أملاFalaiseالدبابات الخامس يف نطاق 

وبدأ الحلفاء يف .. الربيطانيون والكنديون الذين كانت مهمتهم رضب احتياطيات العدو وحامية أجنحة الجيش األمرييك

امل وانسحب األملان إىل ش..  كم يف أسبوعني1000وقام الحلفاء بالتقدم يف داخل فرنسا لحوايل .. اخرتاق خطوط األملان

  .فرنسا وهولندا وبلجيكا

ويف .. بغزو الريفريا يف جنوب فرنسا.. بعملية التنني) 1()كورسيكا(ويف أغسطس قامت القوات املتحالفة املتمركزة يف 

وزادت املقاومة .. بالقوات يف نورماندي) جاكوب ديفريز(الخامس من أغسطس التقى الجيش السادس بقيادة الجرنال 

 التاسع عرش من أغسطس تقدمت فرقة املدرعات الثانية التابعة لفرنسا الحرة تحت قيادة الجرنال الفرنسية لألملان يف

من باريس يف الخامس ) فون كوليتز(من نورماندي وتسلمت وثيقة استسالم األملان نيابة عن الجرنال ) فيليب ليكالريك(

  .والعرشين من أغسطس وتم تحرير املدينة

وبعد ..  وهو أول صاروخ باليستي عىل أهداف يف جنوب بريطانيا وبلجيكا1- ان صواريخ فوخالل هذه الفرتة شن األمل

ًوكان لهذه األسلحة عدم دقة يف التوجيه وكان أثرها عسكريا ..  الذي يعمل بالوقود السائل2- ذلك شن األملان الصاروخ ف

  .قليل فكل ما فعلته هو إرهاب املدنيني وتدمري املدن

وخطوط اإلمداد .. جيستية الحلفاء من عبور فرنسا والبلدان املنخفضة إىل الحدود األملانيةمنعت املشاكل اللو

فأبطأ .. كانت ال تزال تصل من النورماندي وهذا أظهر عجز واضح يف إمدادات الوقود وباقي التجهيزات األخرى

 واملدرعة كسب الحرب من خالل حاولت قوات الحلفاء املظلية.. الحلفاء تقدمهم وركزوا عىل اإلمدادات املتوفرة

كان هدف العملية إنهاء الحرب قبل (يف سبتمرب " املزرعة"التقدم عرب هولندا وعبور نهر الراين وعرفت العملية باسم

وانتظار .. والتمسك باملواقع.. كانت الخطة إنزال قوات املظالت قرب الجسور عىل نهر الراين). حلول أعياد امليالد

  وشملت).. برنارد مونتجمري(وقد أعد الخطة الجرنال .. وط العدو وتعزيزهم ثم العبور إىل أملانيااملدرعات لقطع خط

  

                                                 
جزيرة قرشقة هي الرابعة من حيث . وجنوب رشق فرنسا.. وشامل جزيرة رسدانية.. غريب إيطالياتقع .. جزيرة فرنسية يف البحر املتوسط  )1(

يعتمد اقتصاد الجزيرة بشكل . وفيها مسقط رأس نابليون بونابرت و ميشال زيفاكو.. صقلية ورسدانية وقربص(املساحة يف املتوسط بعد 
  ..عام عىل السياحة
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إال أن العديد من الجسور .. وبالرغم من أن الخطة قد حققت نجاح أويل..  وحدات بريطانية وأمريكية وبولندية وكندية

ًلك فإن الفرقة الربيطانية األوىل املحمولة جوا والتي ونتيجة لذ.. وتقدم الوحدات املدرعة قد تأخر.. قد تم تفجريها

وكان األملان قادرين عىل التطويق عىل طول الجبهة لذا استمرت الحرب طوال .. ًمتسكت بأخر جرس قد أبيدت تقريبا

  .الشتاء

حتالله يف ونجحت يف ا.. وليك يتم تحسني موقف اإلمدادات قام الجيش األول الكندي بحصار ميناء أنتورب البلجييك

ويف أكتوبر احتلت القوات ..  جاعالً من كندا البلد الوحيد الذي أنجز جميع أهداف يوم النرص1944أواخر نوفمرب عام 

  .وهي أول مدينة أملانية كبرية تسقط يف الحرب.. األمريكية مدينة أخن األملانية

ليس .. لهدف هو مهاجمة واحتالل أنتوربوكان ا.. إلطالق هجوم كبري ضد الحلفاء منذ أواسط سبتمرب) هتلر(خطط 

ويحبط قادة الحلفاء ويجربهم .. ًفقط أرس أو تدمري أنتورب مينع وصول اإلمدادات إىل الحلفاء ولكن أيضا يقسمها لقسمني

وشن الهجوم عرب غابة أردينز يف جنوب .. أفضل قواته املتبقية يف الغرب) هتلر(ومن أجل الهجوم ركز .. عىل التفاوض

 ومنعت الغيوم الكثيفة الحلفاء من استعامل 1940واملكان الذي انترص فيه عام .. وهي غابة كثيفة األشجار.. كابلجي

  .قواتهم الجوية

 ..املقاومة الفرنسية يف باريس

هي حرب رسية قام بها مواطنون مدنيون يساعدهم عسكريون هاربون أو متمردون عىل قوات اإلحتالل النازي يف 

م بدأ الجواسيس اإلنجليز والفرنسيون يتسللون إىل األرايض الواقعة تحت االحتالل األملاين فأقيمت 1940ام منذ ع.. فرنسا

شبكات املقاومة ومنها جاء العديد من املعلومات الرضورية لخطط الحلفاء وتفاصيل عن قدرة وتجمعات القوات األملانية 

 .وتحصيناتها ودفاعاتها

فة وتراوحت بني املقاومة السلبية كاالمتناع عن تقديم العون والقيام بالعرقلة إىل تنفيذ اتخذت املقاومة أشكاالً مختل

ٍعمليات تخريب واغتيال وعصيان مسلح ًوباإلضافة إىل دعم شبكات املقاومة الصاعدة فقد قام الحلفاء أيضا بترسيب .. ٍ

ٍتنسيق النشاطات املتنوعة لشبكات تجسس الجواسيس إىل املناطق التي يحتلها األملان وساعد هؤالء الجواسيس يف 

ًفضمنوا بذلك تعاونا اسرتاتيجيا شامالً بني القوات العسكرية وقوات امليليشيا.. مختلفة ً . 

ٍفقد تم إنزال أجهزة إرسال بدائية ولكن قوية بواسطة .. ساهمت شبكات املقاومة يف تنفيذ عدة عمليات تخريبية ٍ

كانت وسائل .. فإن آالف املعلومات الرسية وجدت طريقها إىل لندن.. وبفضلهم.. يالباراشوت إىل عامل الراديو الرس

مام جعل الناس .. كانت يف بعض األحيان تشوش عىل املوجات الهوائية ألجهزة الراديو يف املدن.. الراديو هذه مخترصة

 .يشتكون لإلملان الذين يقومون بتتبع محطات اإلرسال

وقد كانت املقاومة يف فرنسا إبان الحرب رمبا تكون ..  بني العمل الفدايئ ورسقة الوثائقكانت أعامل املقاومة ترتاوح

ًأحيانا أجدى من عمليات القصف الجوي بقاذفات القنابل وقد لعبت املقاومة دورا مهام جدا يف فرنسا ً ً ً. 

النازيني ومنهم من توىل منهم من انرصف إىل التجسس عىل ..  اختلفت أعامل املقاومة وتنوعت1942 مايو 10ويف 

  .القيام بعمليات التخريب ومنهم الذين اشتبكوا مع العدو يف شوارع باريس

وعن طريق هذه العمليات استطاع الحلفاء الحصول عىل كثري من أرسار القوات املوجودة يف باريس ويف فرنسا وحدها 

 .ٍ ألف شخص قتلوا خالل مقاومتهم لألملان150000يعتقد بأن 
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  فراد املقاومة يف فرنسا وهو يرتبص حامالً سالحهأحد أ

  
  وجنديان آخران يرتبصان بهدف ما

  
  جندي أملاين خالل معركة البولج
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واندفعت إىل نهر )  كم110حوايل أربع فرق تغطي (أجزاء من الهجوم التي استطاعت اخرتاق الخطوط األمريكية 

وتأخر التقدم األملاين عند سانت .. وقلص التقدم إىل ممر ضيق.. ومع ذلك فإن القسم الشاميل للخط قد صمد.. امليز

ي دافعت عنها القوات األمريكية لعدة أيام ويف ملتقي الطريق الحيوي املؤدي إىل باستون صمدت الفرقة الت.. فيت

ًإىل الجنوب مرسعا واصطدم ) باتون( املحمولة جوا طوال املعركة حتى وصل الجيش الثالث بقيادة الجرنال 101األمريكية 

  .للتخفيف عن باستون.. مع الجناح الجنويب للجيش األماين

ويف محاولة .. ويف هذا الوقت تحسن الطقس فتمكن سالح الجو التابع للحلفاء من إيقاف الهجوم األملاين عند دينات

 ودمر 1945 يناير عام 1شن األملان غارة جوية كبرية عىل مطارات الحلفاء يف البلدان املنخفضة يف .. ًإلبقاء الهجوم مستمرا

ومع ذلك كان الحلفاء قادرين عىل استعاضة خسائرهم ..  طائرة من طائراتهم277 طائرة لكن مقابل خسارتهم 465األملان 

  .لكن سالح الجو األملاين أصبح غري قادر عىل إطالق هجوم جوي مرة ثانية.. يف عدة أيام

كام استسلمت .. نهاية يناير ودفعوا األملان خارج مواقعهم) هوفاليز(التقت قوات الحلفاء من الشامل والجنوب عند 

ُشهور من اإلنتاج الحريب للرايخ فقد والقوات .. العديد من الوحدات األملانية أو انسحبت تاركة وراءها العتاد الثقيل

وكانت العقبة .. األملانية عىل الجبهة الرشقية كانت محرومة من املوارد وكان الجيش األحمر يعد لهجوم كبري عىل أملانيا

اين لكن الحلفاء احتلوا جرس لندندروف عند رمياجن يف مارس مصاحب لعملية هبوط النهائية أمام الحلفاء كانت نهر الر

وعندما عرب الحلفاء نهر الراين تقدمت القوات .. مظيل أصبح للحلفاء موطئ قدم عىل الضفة الرشقية لنهر الراين

  .وعربت نهر ألب متحركة تجاه الدمنارك وبحر البلطيق.. الربيطانية إىل هامبورج

الذي كان تحت ) عمر براديل(هذه الجيوش تحت قيادة الجرنال .. ًجيش األمرييك التاسع جنوبا لتطويق الروراتجه ال

الذي يشتمل عىل فيلق البانزر ) ب(ويف أبريل اكتمل التطويق وتم حصار الجيش األملاين ..  مليون جندي1,3قيادته 

 جندي أملاين 300000حوايل ).. والرث موديل(رشال والجيش السابع والجيش الخامس عرش تحت قيادة املا.. الخامس

وتحول الجيش األمرييك األول والتاسع إىل الرشق وتقدم ناحية نهر ألب حيث التقى مع القوات .. أصبحوا أرسى حرب

  .السوفيتية يف وسط أبريل

  الحرب األملانية السوفيتية

  عملية بارباروسا ومعركة موسكو

مع ..  مليون جندي3,3د السوفيتي حشد األملان ثالث مجموعات جيوش بلغ مجموعهم من أجل القيام مبهاجمة االتحا

ً طائرة كانت تقريبا أكرب 2500 قطعة مدفعية و700مع حوايل ثالثة آالف دبابة و.. مليون جندي من دول املحور األخرى

ضباطه يف إطار حملة التطهري من % 50أما عىل مستوى الجيش األحمر فقد تم إعدام .. قوة هجوم يف التاريخ البرشي

  . وهذا نتج عنه أن أصبح قادة الجيش األحمر ضباط عدميو الخربة1933عام ) ستالني(التي أجراها 
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  والتخطيط لعملية بارباروسا) هتلر(

 يونيو شن 22لكن يف .. وقد أخرت معركة اليونان وغزو يوغوسالفيا الغزو األملاين لالتحاد السوفيتي ملدة ستة أسابيع
  .األملان عملية الغزو املعروفة باسم بارباروسا أو ذي اللحية الحمراء

  
  جنود مدفعية أملان يقصفون املواقع الروسية خالل عملية بارباروسا

كانت أهدافها الرئيسية احتالل بلدان البلطيق وحصار ..  بروسيا الرشقيةانترشت مجموعة جيوش الشامل األملانية يف
رمى األملان دباباتهم الستامئة يف مواجهة . ومقابل مجموعة جيش الشامل األملاين كان هناك جيشان سوفيتيان.. ليننجراد

اللذان كانا العقبة ..  ونهر دفينا كان عبور نهر نيامن)1(وهدف جيش البانزر الرابع. الجيشان السوفيتيان يف ذلك القطاع
وواجهت ..  كم قرب رازينيا80ويف اليوم األول قامت الدبابات بعبور نهر نيامن واخرتقت .. الرئيسية للطريق إىل ليننجراد
ثم عربت .  دبابة سوفيتية وأخذ أربعة أيام قبل أن يقوم األملان بحصار وتدمري السوفيت300فرقة البانزر هجوم مضاد من 

  .واقرتبت من ليننجراد.. لبانزر نهر دفينا قرب دفينسكا

وكان يف مقابله أربعة جيوش سوفيتية .. كانت مهمته احتالل موسكو.. وجيش الوسط األملاين املنترش يف بولندا
ي وما وراء باليستوك كانت منسك الت.. تحتل النتوء الذي يطل عىل األرايض األملانية املتمركزة قواتها يف باليستوك

  وقام جيش البانزر الثالث برضب ملتقى الجيشان السوفيتيان.. هي مفتاح الطريق الرسيع إىل موسكو
  

                                                 
 يف املنطقـة العسـكرية 1940 فرباير عام 24وتم تكوينه يف البداية يوم .. ين خالل الحرب العاملية الثانيةهو فيلق دبابات يف الجيش األملا  )1(

  .ً ليصبح جزءا من جيش الدبابات الثاين التابع ملجموعة الجيوش املركزية1942وتم إعادة تنظيمه عام ). سيليزيا(الثامنة 
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بينام هاجمت دبابات البانزر .. وقام جيش البانزر الثاين بعبور نهر بج من الجنوب..  من الشامل وعرب نهر نيامن

والتقت جيوش البانزر يف منسك ومنعت أي .. جيوش املشاة عند سالينت وتطويق القوات السوفيتية عند باليستوك

ويف الجيب .  كم يف األرايض السوفيتية300 يناير قام جيشا البانزر امللتقيان يف منسك بالتقدم 27ويف .. انسحاب سوفيتي

وكانت الخسائر السوفيتية ..  فرقة مشاة ومثاين فرق دبابات ودمرت32الواسع بني منسك والحدود البولندية طوقت 

  . جندي250000بينام هرب ..  تم أرسهم290000 قتيل وجريح و135000

والعديد من .. ًومجموعة جيوش الجنوب املنترشة يف جنوب بولندا ورومانيا وتشتمل أيضا عىل جيشني رومانيني

رضبت .. فيتيانويف مقابلها جيشان سو.. وكانت مهمتها تامني حقول النفط يف القوقاز.. والسلوفاكيني واملجريني.. اإليطاليني

لكن جيش البانزر األول رضب الجيش السوفيتي بهدف االستيالء عىل .. أغلب قوات املحور ملتقيات الجيوش السوفيتية

.. تفاعل القادة السوفيت مع الهجوم األملاين وقاموا بشن هجوم مضاد عىل جيش البانزر األول..  يونيو26ويف . برودي

كانت املعركة هي األعنف منذ بدء الغزو وبعد مرور ..  دبابة1000لديها من أكرث من بواسطة خمس فيالق ميكانيكية مبا 

أصبحت قوات الدبابات .. ومع فشل الهجوم املدرع السوفيتي.. أربعة أيام أوقع األمان خسائر كبرية بالجيش السوفيتي

  .السوفيتية الباقية مستهلكة

وكان الهدف ..  باستئناف التقدم إيل الرشق بعد تدمري قوات املشاةاألمر للدبابات) هتلر(ويف الثالث من يوليو أعطى 

واجه األملان .. التي تحكم الطريق إىل موسكو.. الثاين ملجموعة جيوش الشامل كانت االستيالء عىل مركز مدينة سمولنسك

ُخط دفاع سوفيتي قديم حيث كان السوفيت ينرشون ستة جيوش ت هجوم بقوة ويف السادس من يونيو شن السوفي.. َ

عرب جيش البانزر الثاين .. واستخدم األمان تفوقهم الجوي لتدمري الدبابات السوفيتية..  دبابة ضد جيش البانزر الثالث700

نهر الدنيرب واقرتب من سمولنسك من الجنوب بينام كان جيش البانزر الثالث بعد تدمري الهجوم السوفيتي قد اقرتب من 

ويف السادس والعرشين من يوليو أغلقت .. ني كامشة الجيشني ثالثة جيوش سوفيتيةسمولنسك من الشامل وحرص ب

..  سوفيتي300000جيوش البانزر الكامشة عىل الجيوش السوفيتية الثالث وقضت عليها وكانت النتيجة أرس ما يزيد عن 

قتصادي حاد بهم الذي يعني االستيالء اآلن لديه فقدان اإلميان مبعارك التطويق وأراد تدمري السوفيت بإيقاع رضر ا) هتلر(

وتجمعت الدبابات من جيش املركز حول جيش الشامل والجنوب .. عىل حقول النفط يف الجنوب وليننجراد يف الشامل

 كم من جيش 300هذه الخطة بشكل عنيف حيث كانت موسكو تبعد فقط بحوايل ) هتلر(عارض جرناالت .. ملساعدتهم

وعىل أية حال كان .. ر نرش يف ذلك القطاع فقط هجوم واحد ميكن أن ينهي الحرب برسعةاملركز ومعظم الجيش األحم

ُمرص عىل رأيه ووصلت دبابات جيش املركز لتعزيز جيش البانزر الرابع يف الشامل الذي اخرتق الدفاعات ) هتلر(

 هذه األثناء دفع الفنلنديون ويف..  كم من ليننجراد50 أغسطس وبنهاية أغسطس كان قد أصبح عىل بعد 8السوفيتية يف 

  .املنطقة الجنوبية الرشقية عىل كال الجانبني بحرية الدوجا التي تفصل الحدود السوفيتية الفنلندية القدمية

وصل األملان ضمن بضعة مئات من األميال إىل .. وتحت مستنقعات بنسك.. يف الجنوب ويف أواسط يوليو

 مع الجيش األملاين السابع عرش الذي يقع عىل جناح جيش املدرعات وقصد جيش البانزر األول الجنوب.. كييف

تحولت .. وكام قىض األمان عىل الجب. ًاألول الذي رضب رشقا وأوقع ثالثة جيوش سوفيتية يف الكامشة قرب يومان

نهر دنسا دباباتهم إىل الشامل لعبور الدنيرب بينام جيش البانزر األول الذي تحول عن مجموعة جيوش املركز عرب 

وهذه الحركة نتج عنها تكمني أربعة جيوش سوفيتية وأجزاء من .. مع جيش البانزر الثاين عىل جناحه األمين

  وتطويق السوفيت هذه املرة مل يكن..  سبتمرب16وأنجز تطويق القوات السوفيتية يف كييف يف .. جيشني آخرين
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باملعركة ) هتلر(ودعاها ..  جندي سوفيتي600000 األملان بعدها أرس..  أيام10سهالً حيث دارت معركة وحشية ملدة 

ًوبعد معركة كييف مل يتفوق الجيش األحمر عدديا عىل األملان حيث مل يكن لديه املزيد من .. األعظم يف التاريخ

  .  رجل فقط800000) ستالني(وللدفاع عن موسكو كان لدى .. االحتياطيات

واستمر الحصار ملدة .. بحصار املدينة) هتلر(أكمل األملان حصار ليننجراد وأمر ويف سبتمرب تم تطويق الجيش األحمر و

.. وتحملوا املشاق برسعة يف املدينة املطوقة)  مليون نسمة3(ورفض أغلب السكان املدنيني يف املدينة االستسالم ..  يوم90

 مل يكن هناك 1942-1941 عملية وبشتاء وكانت املواصالت العامة غري..  شهر2-1كان الوقود والغذاء محدود فقط ملدة 

ًتدفئة وال إمدادات مياه وغالبا الكهرباء وطعام قليل جدا  ويف عمق الشتاء البارد وصلت حصص 1942ويف يناير عام . ً

 ألف من الربد 200 مات 1942ويف شهري يناير وفرباير عام ..  جرام من الخبز لكل شخص يف اليوم الواحد125الطعام إىل 

وبالرغم من املأساة الرتاجيدية والظروف الغري إنسانية استمرت الصناعة الحربية يف املدينة يف العمل ومل .. جاعةوامل

  .تستسلم املدينة

وغري .. لكن االفتقار إىل الدبابات مل يكن هناك محل لهذا الهجوم.. وزاد السوفيت من عدد الهجامت ضد جيش املركز

وبدأت عملية اإلعصار التي كان .. ابات إىل جيش املركز والجميع يتقدموا إىل موسكوخطته وقرر أن ترسل الدب) هتلر(

واخرتق األملان بسهولة .. وكان يف مواجهتها سلسلة من الخطوط الدفاعية املتقنة..  أكتوبر2هدفها التقدم إىل موسكو يف 

 كم وراء الخطوط 121التي تقع عىل مسافة " ورالأ"وعادوا من الجنوب لالستيالء عىل .. الخط األول بفرقة البانزر الثانية

 أسري حرب سوفيتي القوات السوفيتية لديها اآلن 663000ثم دفعهم األملان يف جب واسع وهذا نتج عنه .. السوفيتية

  . دبابة للدفاع عن موسكو150 رجل فقط و90000

وطلبت القيادة .. ً كم يوميا3 موسكو مبعدل مبطئ تقدم األملان إىل.. ومنذ بداية عملية اإلعصار تدهور الطقس بثبات

التوقف أعطى السوفيت الوقت لبناء جيوش جديدة .. حيث يتم تنظيم الجيوش.. العليا األملانية إيقاف عملية اإلعصار

  .من عدم قيام اليابان بهجوم عىل االتحاد السوفيتي) ستالني(وإحضار الجيوش السوفيتية من الرشق باطمئنان 

واتجهت جيوش البانزر الثالثة .. رب استأنف األملان الهجوم عىل موسكو حيث كان هناك ستة جيوش سوفيتية نوفم15ويف 

وهاجم جيش البانزر الثاين مدينة توال .. والرابعة األملانية لعبور قناة موسكو وتطوق موسكو من املنطقة الشاملية الرشقية

 شنت القوات السوفيتية 22مع ذلك ففي نوفمرب .. رابع املقدمةثم اتجه إىل موسكو من الجنوب وحطم جيش البانزر ال

ونجح جيش البانزر الرابع يف عبور . السيبريية عنان الهجوم عىل جيش البانزر الرابع يف الجنوب وأوقع صدمة الهزمية باألملان

دأت يف ذلك الوقت العواصف وعىل أية حال ب..  ميل من الكرملني15قناة موسكو ويف الثاين من ديسمرب اخرتق إىل مسافة 

وسببت قضمة الصقيع واألمراض .. الثلجية الشتوية يف البدء وكانت القوات املسلحة األملانية غري مجهزة لحرب الشتاء

% 50وفقدت العديد من الفرق ..  ألف يف ثالثة أسابيع فقط155إصابات أكرث من املعارك ووصل عدد الجرحى والقتىل إىل 

وشلت األحوال الجوية السيئة .. ودة التي سببت مشاكل حادة لألسلحة واملعدات وأثرت عىل عملهامن قوتها بسبب الرب

ًوكان واثقا من النرص الخاطف .. يف بداية طقس الشتاء القارص) هتلر(وأجهضت خطة . سالح الجو األملاين عن شن هجامته

من % 23حوايل ( إصابة 734000وش الرشق من رغم ذلك عانت جي.. وأنه مل يستعد ملستوى إمكانية الحرب الشتوية

) إدوارد فاجرن( ذكر الجرنال 1941 نوفمرب 27ويف .. خالل أول خمسة أشهر للغزو)  جندي3200000متوسط القوة لـ

  لقد أوشكت مواردنا البرشية والعسكرية عىل االنتهاء نحن عىل وشك مواجهة عمق"املسئول عن إعاشة القوات األملانية 
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) جورجي زوكوف( وشن الجرنال السوفيتي 500000وتم تعزيز قوات سوفيتية جديدة قرب موسكو حوايل " القارسالشتاء 

وكلف غزو .  ميل لكن مل ينجز االخرتاق الحاسم200هجومه عىل القوات األملانية يف الخامس من ديسمرب ودفع األملان 

  . جريح ومعظم دباباتهم500000 قتيل و250000االتحاد السوفيتي حتى اآلن األملان أكرث من 

  الهجوم األملاين الثاين 

أوالً أعطى .. أمر بهجوم مضاد شامل.. بعد انتصاره املبكر) ستالني(وبثقة زائدة من 1942ويف السادس من يناير عام 

ومهدت ) دميانسك وفيازما(ًالهجوم أرضا جيدة بينام أغلقت الكامشة السوفيتية حول مناطق من االتحاد السوفيتي مثل 

وبحلول .. فقد استنفدت جميع الهجامت السوفيتية.. وبالرغم من هذا النجاح).. سمولنسك وبرنسك(للهجامت نحو 

وكان هناك فرصة كبرية النتصار سوفيتي ).. فيازما(مارس تعاىف األملان وثبتوا خطوطهم وأمنوا حدودهم من ناحية إقليم 

) هتلر(فأمر .. جزء كبري من الجيش السادس عرش األملاين قد تم حصارهوكان هناك ) دميانسك(رئييس فقط عند منطقة 

 ألف جندي أملاين يف رشك الفخ السوفيتي وكان عليهم أن يثبتوا عىل األرض بينام يتم إعادة 92بعدم االنسحاب ووقع 

.. غرب بانسحاب جزيئ حتى تم فتح ممر لهم للخروج إىل ال1942وصمدوا ملدة عرشة أسابيع حتى أبريل .. ًمتوينهم جوا

  .1943ُثم احتفظت القوات األملانية بدميانسك حتى أذن لهم باالنسحاب الكيل يف فرباير عام 

وفتحوا هجوم مركز عىل جوانب .. يف رشق أوكرانيا.. ويف مايو حاول السوفيت إعادة االستيالء عىل مدينة خاركوف

رضب ..  للمدينة ظهر الرد األملاين بهجومهم بعد خمسة أيامخاركوف بجانب اخرتاق الخطوط األملانية ويف تهديد خطري

ويف األيام األخرية من مايو .. الجيش السادس األملاين النتوء يف الجنوب وطوقوا كامل الجيش السوفيتي املهاجم لخاركوف

  . ألف22هرب  ألف و200 ألف جندي وأرس 70والنتيجة مقتل .. دمر األملان القوات السوفيتية الواقعة داخل الجب

ًاآلن أن جيوشه ضعيفة جدا لتشن هجوما عىل جميع القطاعات يف الجبهة الرشقية لكن إذا استطاع ) هتلر(أدرك  ً

األملان االستيالء عىل املنطقة الغنية بالنفط جنوب االتحاد السوفيتي يف منطقة القوقاز فهذا ميكنهم من االستمرار 

.. ة تدمري الجيش األحمر يف الجبهة الجنوبية وتعزيز أوكرانيا غرب نهر الفولجاملحاول) األزرق(وكانت عملية .. بالحرب

  .واالستيالء عىل حقول النفط يف القوقاز

ويف أخر يونيو كان .. عزز األملان مجموعة جيش الجنوب بنقل فرق من القطاعات األخرى وفرق من باقي دول املحور

  . منهم أملانية فرقة51..  فرقة مستعدة للهجوم74) هتلر(لدى 

..  سيكون موسكو1942مقتنع بأن الهدف األملاين عام ) ستالني(كان .. 1942مل يعلم السوفيت أن الهجوم األملاين عام 

  . من القوات السوفيتية منترشة يف الجنوب105فقط .. من الجيش األحمر منترش يف منطقة موسكو% 50وكان 

األملاين وتراجعت القوات السوفيتية وتقدم األملان عرب الدفاعات ويف الثامن والعرشين من يونيو بدأ الهجوم 

  .. السوفيتية

 ودخل يف معركة عنيفة لالستيالء )1()فرونز(إىل نهر دون قرب ) البانزر الرابع(ويف الرابع من يوليو وصل جيش 

  وألول مرة يف .. اعاتهموتواصل السوفيت مع الجيش الرابع املدرع كسبوا الوقت الالزم لتعزيز دف.. عىل املدينة

  

                                                 
  ..باالتحاد السوفيتي  )1(
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واقرتبت منهم الكامشة .. لكنها كانت تنسحب بأوامر مدروسة.. الحرب مل تحارب القوات السوفيتية للثبات بشكل يائس

وتم تركيز معظم القوات املسلحة يف مجموعة الجيش ) ب(و) أ(ترتيب جيش الجنوب مبجموعتيه ) هتلر(وأعاد .. األملانية

باالستيالء عىل ستالينجراد ) ب(بينام أمرت املجموعة .. وم عىل القوقاز واحتالل حقول النفط بهالتي أمرت بالهج) أ(

  . والحامية من هجوم سوفيتي مضاد ومتوقع

التي جعلت األملان يتكبدون .. لكن القوات السوفيتية قاتلت مبهارة) روستوف( يوليو استوىل األملان عىل مدينة 23ويف 

ومع تأمني عبور نهر .. وهذا سمح للتشكيالت السوفيتية بالهروب من التطويق.. ستيالء عىل املدينةعناء حرب الشوارع لال

ويف أواخر .. جيش البانزر لاللتحاق بالجيش السادس) هتلر(أرسل .. يف الجنوب مبظلة الجيش السادس املتقدم) دون(

 الجيش السادس عىل الوجود السوفيتي من وبحلول العارش من أغسطس قىض.. استأنف الجيش السادس الهجوم.. يوليو

مؤخرة تقدم الجيش السادس .. لكن بعض القوات السوفيتية ظلت صامدة يف بعض املناطق.. الضفة الغربية لنهر دون

تأرجح فيها الجيش .. وانفتحت عىل جبهة واسعة..  يوليو25وعىل العكس عربت مجموعة الجيش نهر دون يف .. للرشق

ًبينام هاجم جيش البانزر األول باتجاه الجنوب والرشق مكتسحا أجزاء .. ًاين غربا ناحية البحر األسودالسابع عرش األمل

  .. واسعة من األرايض السوفيتية

  . كم500وتقدم ملسافة .. ويف التاسع من أغسطس وصل جيش البانزر األول إىل جبال القوقاز

بعبور .. من خالل جناحهم الشاميل الرشقي.. تيالء عىل ستالينجرادومن أجل حامية قواتهم يف القوقاز حاول األملان االس

أدركت القيادة ..  ألف شخص وحولوا معظم املدن إىل أنقاض40وقتلت القاذفات األملانية .. نهر دون والتقدم تجاه املدينة

إرسال أكرب عدد من القوات من وبدأت يف .. السوفيتية أن الخطة األملانية كانت قامئة عىل احتالل حقول النفط يف القوقاز

أحد قادة ستالني املؤمتنني قيادة جبهة ستالينجراد يف ) زوكوف(وتوىل الجرنال . قطاع موسكو لتعزيز القوات يف الجنوب

تقدم األملان عرب ..  سبتمرب13ويف .. سبتمرب وصعد سلسلة من الهجامت من الشامل يف محاولة لتأخري الهجوم األملاين

وبية للمدينة ويف الثالث والعرشين من سبتمرب تم إحاطة املصنع الرئييس باملدينة وكان امليناء الذي يقع الضواحي الجن

وقام السوفيت بإخالء الجرحى وجلب التعزيزات إىل املدينة ودار قتال شوارع رشس .. عىل النهر يف مدى املدفعية األملانية

وبجانب أن ستالينجراد أصبحت نقطة تحول يف الحرب العاملية الثانية ـ أو .. بني الجانبني وقتال متالحم بني أطالل املدينة

ُالحرب الوطنية العظمى كام يطلق عليها الروس ـ بعكس القتال يف ستالينجراد الذى جسد تصميم كال الجانبني عىل 
  .الدفاع عن املدينة أو الهجوم عليها

  
  القوات السوفيتية خالل معركة ستالينجراد
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كان .. رية يف ذلك الوقتوتحمل السوفيت خسائر كب.. دافع السوفيت أوالً عن ستالينجراد ضد الهجوم األملاين العنيف

ومتوسط عمر الضابط .. ًمتوسط عمر الجندي السوفيتي الذي يصل حديثا للخدمة يف مواقع القتال أقل من يوم واحد

َوفيام بعد خلدت تضحيات جنود الجرنال .. السوفيتي ثالثة أيام ِ الذين نجواعىل املوت وكُتبوا عىل حوائط ) رودي متسيف(ُ

قاتلوا وماتوا ) حراس رودي متسيف( مرة خالل املعركة ـ 15ية ـ التي تم تداول االستيالء عليها السكة الحديدية الرئيس

  ).. هنا من أجل وطنهم

ًباالنسحاب الذي شن هجوما يف أوائل ) باولوس(ورفض طلب الجرنال .. ًمتحمسا ملعركة ستالينجراد) هتلر(وأصبح 

وكان السوفيت يبنون قوات ضخمة عىل أجنحة .. من املدينة% 90ىل نوفمرب ويف هذا الوقت كان األملان قد استولوا ع

 نوفمرب 19ََشن السوفيت ضدهم عملية أورانوس يف .. ومع تركيز القوات األملانية يف االستيالء عىل املدينة.. ستالينجراد

  . يف ستالينجرادوحارصوا الجيش السادس.. والتقا الطرفان يف مدينة كالخ بعد أربعة أيام..  بهجوم مزدوج1942

والذي أمر الجيش السادس بالبقاء يف ) هتلر(طلب األملان يف املدينة السامح باالنسحاب الذي تم رفضه من قبل 

وكان هدفها ) عملية املريخ(ويف هذا الوقت قام السوفيت بشن .. ًاملدينة ووعدهم بأن يتم تزويدهم باإلمدادات جوا

  .ن التدخل يف ستالينجرادربط جيوش املركز األملانية ومنعها م

بينام كانت مجموعة الجيوش تتقدم باتجاه القوقاز أوقف تقدمها بينام حطمت القوات السوفيتية تسهيالت إنتاج 

حقول النفط املتبقية التي تقع يف جنوب جبال .. وكان املمر يتطلب سنة من العمل إلعادته مرة ثانية للتشغيل.. النفط

ومع تطويق القوات األملانية .. لكن مع أكتوبر وقرب حلول الشتاء.. لية األملانية الطريق إليهاالقوقاز تقصت القوات الجب

  .بدأت املجموعة يف الرتاجع.. وتهديد الجيوش السوفيتية لخطوط إمدادها.. يف ستالينجراد

ت مجموعة الجيوش وأعد.. اإلمدادات الجوية للجيش السادس املحارص) فون مانشتني(تعجل املارشال .. ويف ديسمرب

قبل أن ..  كم فقط50ولكن قوات اإلغاثة تقدمت ملسافة .. للتخفيف عن الجيش السادس املحارص يف ستالينجراد) أ(

وسالح الجو األملاين .. ويف نهاية ديسمرب أصبح الجيش السادس يف حالة ميئوس منها.. ترتاجع بفعل الهجامت السوفيتية

  .حتياجاته فقطغري قادر عىل إمداده إال بثلث ا

  
  طوابري الجنود األملان يف ستالينجراد

إىل رتبة فيلد ) فريدريك باولوس(برتقية ) هتلر( قام 1943 فرباير 2ويف .. ريةوقبل االستسالم للجيش األحمر بفرتة قص

مبا ..  ألف ليصبحوا أرسى حرب91فقط نجا منهم ..  ألف جندي300إال أن املشري استسلم للجيش األحمر ومعه .. مارشال

تالينجراد تعد األعظم واألكرث كانت معركة س.  رجل فقط إىل أملانيا5000عاد منهم فقط بعد الحرب ..  جرنال22فيهم 

  . مليون رجل قتلوا أو جرحوا منهم مدنيون2حوايل .. كلفة عىل اإلطالق يف التاريخ البرشي
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  الهجوم األملاين الثالث

 شن الجيش األحمر مثانية هجامت خالل 1943 فرباير عام 2بعد استسالم الجيش السادس األملاين يف ستالينجراد يف 

ًوهذه الهجامت نتج عنها مبدئيا عدة مكاسب بينام كانت القوات ..  حوض نهر دون قرب ستالينجرادوركز عىل.. الشتاء

إلعادة .. وشن هجوم معاكس. األملانية قادرة عىل أخذ مميزات الجبهة العريضة والواسعة التي يعمل عليها الجيش األحمر

  .ا هو أخر نرص اسرتاتيجي لألملان يف الحربوكان هذ.. واملناطق املحيطة بها.. االستيالء عىل مدينة خاركوف

ًوتاريخ بداية الهجوم كان قد تغري مرارا .. خالل الربيع عمل كال الجانبني عىل االستعداد للمعارك القادمة يف الصيف ِ

املية ًوتكرارا ولكن يف الرابع من يونيو وبعد تجميع القوات املسلحة األملانية ألكرب قوة نريان مركزة خالل الحرب الع

ًوقد عرف السوفيت مسبقا بنوايا األملان وعجلوا بإنشاء دفاعات .. ًشنت هجوما ضد االتحاد السوفيتي يف كورسك.. الثانية

ونصبت ستون .. وهاجم األملان من جانبي الشامل والجنوب عىل أمل اللقاء يف املنتصف.. مانعة أرضية عىل نتوء كورسك

عل من محاوالت الهجوم األملاين يف القطاع الشاميل عملية بالغة البطء عرب الدفاعات مام ج.. فرقة سوفيتية أكمنة مختلفة

وبالقرب من مدينة .. أصبحت معركة كورسك أكرب معركة دبابات يف التاريخ الحريب.. لكن يف القطاع الجنويب.. السوفيتية

وأصبحت غري قادرة عىل إيقاف الهجوم ..  املدرعةواستنزفت قواتهم.. افتقر األملان إىل االحتياطيات الكبرية) بروخروفوكا(

  .الذي أعادهم من حيث أتوا.. السوفيتي املضاد

  
  دبابات تايجر األملانية يف معركة كورسك

عىل انسحاب ) هتلر(وافق .. ومع تهديد أمطار الخريف.. تيل انتصار السوفيت يف كورسك استيالئهم عىل مدينة خاركوف

السوفيتي وحتى شهر سبتمرب رأى األملان استحالة أن يوقف خط الدنيرب الهجوم ..  يف أغسطس)1()خط الدنيرب(قادته إىل 

ويف . وتالها دنيربوتروفسك) زابوروتيس(وبدأت مدن الدنيرب الهامة تسقط يف أيدي السوفيت بداية بـ .. املتنامي عليهم

.. وأعادوا االستيالء عىل العاصمة األوكرانية.. عرب السوفيت رأس الكوبري الذي أقاموه إىل الجانب األخر من كييف.. نوفمرب

واستمر الهجوم السوفيتي عىل طول خط السكك ..  األوىل عند كرسنت يف عشية أعياد امليالدهوجمت الجبهة األوكرانية

  .1939الحديدية حتى الحدود السوفيتية البولندية عام 

                                                 
  . للتحصينات املتواجدة عىل الحدود الغربية األملانية املواجهة للجبهة الغربية واملعروفة باسم الجدار الغريب ـوهو خط دفاعي مامثل  )1(
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  الهجوم السوفيتي

ويف الوقت الذي ..  واستمرت حتى الربيع1944استمر السوفيت يف التقدم بسلسلة من الهجامت بدأت يف يناير عام 

..  وبولندا يف الجنوبCarpathian انتهاء الهجوم السوفيتي يف منتصف أبريل كانوا بذلك قد وصلوا إىل جبال تم فيه

قامت الوحدات األملانية باحتالل املجر ملنع حكومتها من ..  ميل للخلف من ليننجراد يف الشامل100ودفعوا األملان 

لكن مل تقبل .. 1944سالم منفصلة مع ستالني يف فرباير عام ورأت فنلندا حليف أن تقوم مبعاهدة .. الخروج من الحرب

الهجوم "فقام االتحاد السوفيتي مبهاجمة فنلندا يف التاسع من يونيو .. الرشوط األولية املقدمة من ستالني للمعاهدة

  .وبعد ثالثة أشهر قبلت فنلندا بالهدنة".. االسرتاتيجي الرابع

كان عليهم أن يخلوا شبه جزيرة القرم من قوات ..  األملان يف بيالروسياوقبل أن يبدأ السوفيت هجوم الصيف عىل

  .. وبعض القوات الرومانية.. املتبقية من الجيش األملاين السابع عرش من مجموعة جيش الجنوب.. املحور

ألملان لإلخالء ويف أول مايو شن الجيش األحمر هجومه عىل الجبهة األوكرانية الثالثة وانترص السوفيت وأفشلوا خطة ا

  .عرب البحر األسود

  Bagrationعملية 

 مليون 2.5اشرتك فيها .. 1944 يونيو 22يف " Bagrationعملية "بدأ هجوم الصيف السوفيتي املنتظر .. مع تطهري القرم

ذا التي تدافع عن ه" مجموعة جيش املركزى"كان هدفها تطهري بيالروسيا من القوات األملانية ..  دبابة6000رجل و

لكن التأخري أجل الهجوم لعدة .. وكان من املفرتض أن يتم هذا الهجوم بالتوافق مع إنزال الحلفاء يف النورماندي.. القطاع

وقام السوفيت بخداع املخابرات األملانية بأن أقنعوا األملان بأن الهجوم السوفيتي سيأيت ضد جيش الشامل .. أسابيع

واختف خمسة .. خالل اثني عرش يوم..  هجوم كامشة كبري ضد جيش املركزى األملاينلكن بدالً من ذلك شنوا.. األوكراين

  ..  ألف رجل من أوارص املعركة األملانية300وعرشون فرقة أملانية عىل األقل تضم 

ويستأنفوا هجومهم .. ويف منتصف يوليو توقف السوفيت وكان ذلك فقط ألجل اإلمداد وإصالح النقل قبل أن يتقدموا

وكانت تلك هي أكرب انتكاسة للقوات األملانية خالل ..  ميل200 يوليو أي تقدموا 31قدم حتى مشارف وارسو يف بالت

  .املعركة

 400ويف أول أغسطس قام .. ًوبتقدم الجيش األحمر إىل مشارف وارسو اعتقد البولنديون أنهم سيتم تحريرهم قريبا

فقط أعطوا للبولنديني مساعدة بنريان .. عىل أية حال مل يتقدم السوفيتولكن .. ألف مقاوم بولندي بالسيطرة عىل املدينة

وانتهت املقاومة يف الثاين من .. وتحركت الوحدات األملانية إىل املدينة من أجل إخامد الثورة.. املدفعية البعيدة املدى

  .ودمرت الوحدات األملانية املدينة.. 1944أكتوبر 

  .. الشامل وشامل أوكرانيا.. موعتني الجيوش األخرينيوسع السوفيت نطاق هجامتهم ضد مج

ومن .. قاموا بفصل جيش الشامل عن باقي الجبهة.. بداية من وسط يوليو وحتى نهاية األسبوع األول من أغسطس

بعد ذلك يف أغسطس . الجنوب وصلوا إىل حدود بروسيا الرشقية ونهر فيستوال الذي يطل عىل وارسو والحدود البولندية

وعىل ..  يف أسبوعني من القتال اإلنسحايب380000مل يقاتل الرومانيني وفقدت أملانيا .. م السوفيت إىل داخل رومانياتقد

حاملا وصل الروس وتقدموا يف شامل غرب رومانيا .. مدى ثالثة أشهر احتل السوفيت بلغاريا التي أعلنت الحرب عىل أملانيا

  .عرب ترانسيلفانيا داخل املجر
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لكن األملان قاموا بتطويق وهزمية .. 1944حاب األملان من رومانيا دخول السوفيت إىل املجر يف أكتوبر عام وتبع انس

أعطى الهجوم الرسيع للسوفيت األمل يف االستيالء عىل العاصمة املجرية بودابست .. الوحدات السوفيتية قرب ديربيسن

وكانت هذه املعركة أخر انتصار لألملان عىل .. هاية الحرب يف أوروباوكانت املجر هي الحليف الوحيد املتبقي ألملانيا حتى ن

 بتوقيع معاهدة فيس بني املحاربني 1944 يونيو عام 16ويف يوغوسالفيا قامت الحرب األهلية حتى .. الجبهة الرشقية

جوزيف (أغسطس عني ويف نهاية .. والحكومة امللكية جاعلة جيش املحاربني النظامي جزء من جيش يوغوسالفيا النظامي

والعديد من أتباعه ) ميهجالوفيك(كرئيس هيئة جيش اليوغسالف يف أرض اآلباء بالرغم من أن خصمه املليك ) تيتو

  . عىل أيدي التحالف الكروايت" حقل ليجفيكا"استمروا يف مقاومتهم حتى هزميتهم النهائية يف معركة 

وتركت القوات .. حبت بلغاريا من املحور يف التاسع من سبتمربانس.. وبينام كان الجيش األحمر يتقدم يف البلقان

 20ويف نفس الوقت حول املحاربني اليوغوسالف العمليات إىل رصبيا وحرروا بلجراد يف ..  أكتوبر12األملانية اليونان يف 

هايةعام أحكم املحاربني ويف ن..  نوفمرب29وساعدوا املقاومة األلبانية عىل طرد األملان يف .. أكتوبر مبساعدة سوفيتية

وأصبحوا جاهزين للهجوم النهايئ عىل الغرب .. اليوغوسالف السيطرة عىل النصف الرشقي ليوغوسالفيا وساحل دامليشيان

 ويف هذه الفرتة دفع الجيش األحمر مجموعة جيوش الشامل خارج البلدان البلطيقية وحارص 1945يف آخر مارس عام 

 ألف 250أي حوايل .. يف التفيا حيث يوجد الجيشني الثامن عرش والسادس عرش األملانيني) دكورلن(بقيتهم يف شبه جزيرة 

  .رجل بقوا حتى نهاية الحرب

وحارصوا .. يف التاسع والعرشين من ديسمرب) بودابست(وتقدموا حتى ) ديربيسن(عوض السوفيت خسارتهم يف 

ومتسكت القوات األملانية ..  األملانيةssالعديد من وحدات  جندي من املحور مبا فيهم 188000املدينة التي يوجد بها 

  .وأصبح حصار بودابست من الحصارات األدمى يف الحرب.. 1945باملدينة حتى الثالث عرش من فرباير عام 

  غزو أملانيا

فيت عملية وبدأ السو..  تخلت دول البلقان عن أملانيا وأخلت القوات األملانية أراضيها1945ويف أواخر ديسمرب عام 

شن هجومه ) ستالني(من ) ترششل(وطلب .. إعادة انتشار ضخمة لقواتهم يف بولندا للقيام بهجومهم القادم يف الشتاء

 يناير قامت جيوش 12ستالني عىل التعجيل بشن الهجوم ويف (وافق .. ًبأرسع ما ميكن للتخفيف من الضغط األملاين غربا

  .والتوسع حتى رأس الجرس عند نهر الفيستوال قرب ساندومريز..  يف جنوب بولندابالهجوم عىل األملان) كونيف(الجرنال 

ويف املركز قامت .. من نهر ناريو شامل وارسو) روكوسوفيسيك(هاجمت جيوش الجرنال .. ويف الرابع عرش من يناير

ت السوفيتية كرس وكانت نتيجة هذه الهجام.. يف الوسط مبهاجمة رؤوس الجسور قرب وارسو) زوكوف(جيوش الجرنال

  .وترك القوات األملانية يف حالة من الفوىض.. الدفاعات األملانية التي تغطي رشق بروسيا

.. ويف السابع عرش من يناير استولت دباباته عىل لودز.. عىل وارسو يف السابع عرش من يناير) زوكوف(استوىل الجرنال 

وبنهاية األسبوع األول للهجوم اخرتق .. ود األملانية قبل الحربإىل الحد) كونيف(ويف نفس اليوم وصلت قوات الجرنال 

  . كم عن برلني60وتقدم السوفيت يف نهاية يناير حتى نهر أودر الذي يبعد ..  كم560 كم بطول جبهة 160السوفيت 
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فاملقاومة .. كان السوفيت يأملون يف االستيالء عىل برلني يف الفرتة من منتصف فرباير لكن توقعاتهم كانت متفائلة
..  ميل500فالجبهة السوفيتية كان طولها .. أصبحت أشد قوة.. ًاألملانية التي انهارت تقريبا خالل املرحلة األولية للهجوم

وطول الجبهة وعدم وجود دعم جوي والخوف من .. وتوقف الهجوم السوفيتي لعوامل عديدة منها انتظار الربيع
وأنشأ األملان خالل توقف هجوم السوفيت مجموعة جيش .. قية وبومرين وسليسياالتطويق خالل التقدم من بروسيا الرش

وحاول القيام بهجوم معاكس عىل أجنحة الجيش السوفيتي لكن الهجوم فشل ).. هرنيك هملر(تحت قيادة .. الفيستوال
وأعاد السوفيت .. برلنيأن أجنحة جيوشه يجب تأمينها قبل أي هجوم عىل ) زوكوف(وهذا بني للجرنال ..  فرباير24يف 

ويف .. ًثم هاجموا جنوبا وقاموا بتطهري سيليسيا من القوات األملانية.. وتقدموا شامالً وقاموا بتطهري بومرانيا.. تنظيم قواتهم
وسقطت املدينة يف أيدي السوفيت يف .. الجنوب حاول األملان التخفيف عن حامية بودابست املطوقة ولكنهم فشلوا

لكن يف .. ًمرصا عىل استعادة الدانوب) هتلر(كان .. وقام األملان للمرة الثانية بهجوم مضاد..  فربايرالثالث عرش من
ويف الثالثني من .. وقام الجيش األحمر بشن هجوم معاكس يف نفس اليوم.. ًالسادس عرش من مارس فشل الهجوم أيضا

  .  أبريل13مارس دخل النمسا واستوىل عىل فيينا يف 

  
  الدبابات السوفيتية تسري يف شوارع برلني

وأرسل ما تبقى من .. يف الجنوب قرب براج وليس برلنيأن الهدف السوفيتي األسايس من الهجوم سيكون ) هتلر(اعتقد 
  ..ولكن يف الحقيقة كان الهدف األسايس للسوفيت هو برلني.. قواته االحتياطية إىل هذا القطاع

من ) زوكوف(وتحركت جيوش الجرنال ..  أبريل كان السوفيت مستعدين لشن الهجوم النهايئ عىل برلني16ويف 
وتم خرق ..  ألف جندي سوفيتي33ومات فيها حويل .. لكنه اشتبك مع مقاومة أملانية عنيفة.. املنتصف وعربت نهر أودر

بحامية أجنحة ) كونيف) (ستالني(وأمر .. من الجنوب وتقدم نحو برلني) أودر(نهر ) كونيف(الدفاعات األخرية لربلني وعرب 
َوسمح لـ.. وعدم مهاجمة برلني) زوكوف(قوات  َ فعربت نهر ) روكوسوفيسيك(أما قوات ..  برلنيباالستيالء عىل) زوكوف(َ

) زوكوف(بينام كانت تقوم قوات .. يف شامل أملانيا) برنارد مونتجمري(أودر من الشامل والتقت مع قوات املارشال 
  .باالستيالء عىل برلني) كونيف(و

.. من جيش البانزر الرابعويف الرابع والعرشين من أبريل طوقت القوات السوفيتية الجيش الثامن األملاين وجزء 
أمر هذه القوات بالثبات وعدم ) هتلر(وكانت هذه القوات األساسية التي من املفرتض أن تدافع عن برلني ولكن 

.. وحورصت برلني.. وهكذا كانت القوات املدافعة عن برلني مطوقة يف جنوب رشق املدينة.. االنسحاب من مواقعها
وتم .. ملراهقني واألطفال أقل من سن السادسة عرش بالقتال يف مليشيات العاصفةاملدنيني مبا فيهم ا) هتلر(ودعا 

القوات األملانية املحارصة بقيادة ) هتلر(وأمر .. دمج هذه القوات املتطوعة بالبقايا املتبقية من الجيش األملاين
  وبعد االرتباط بني) والرث فينك(باالرتباط بالجيش الثاين عرش األملاين تحت قيادة الجرنال ) تيودور بوس(الجرنال 
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وقامت الوحدات املتبقية من الجيش الثامن بالتمركز يف الغابات ..  الجيشني كانت مهمتها املستحيلة بالتخفيف عن برلني

ًحول برلني وقرب قرية ألب حيث اشرتكوا يف قتال عنيف جدا مع السوفيت وحاولوا اخرتاق خطوطهم وااللتقاء بالجيش 

بينام يف هذه .. وقامت القلة املتبقية من الجيش الثاين عرش بشق طريقها نحو الغرب واالستسالم لألمريكيني.. الثاين عرش

ًكان األملان قد قاموا بتخزين كميات كبرية جدا من مضادات الدبابات املحمولة عىل .. األثناء كان القتال مستمر يف برلني

لكن مع ذلك فقد تعلم .. ر ال يستهان بها يف صفوف الدبابات السوفيتيةالكتف وقد أوقع هذا النوع من األسلحة خسائ

وقاومت .. ًالسوفيت الدرس جيدا من قتال الشوارع الذي قاموا به يف ستالينجراد وقاموا بتقدم بطئ إىل مركز املدينة

 التي تشكلت من األجانب وألنهم قد تم SS Nordlandوبشكل خاص من .. القوات األملانية يف املدينة بشكل عنيد

شتباكات متالحمة وكانت وكان القتال واال.. وكانوا يعتقدون أنهم لن يعيشوا إذا وقعوا يف األرس.. ًتحفيزهم أيدلوجيا

وقادته يف امللجأ ) هتلر(وقام .. 170000 ألف مبا فيهم املدنيني وتم أرس 45 ألف وخسائر األملان 36خسائر السوفيت 

  .1945يف الثالثني من أبريل عام ) ايفا براون(الخرساين تحت األرض باالنتحار مع زوجته 

  
  "الرايخستاج"رفع العلم األحمر فوق مبني املستشارية  األملانية 

  :نهاية الحرب يف أوروبا

باالجتامع قبل ) جوزيف ستالني(وقائد االتحاد السوفيتي ) ني روزفلتفرانكل(والرئيس األمرييك ) وينستون ترششل(قام 

.. ونتج عن هذا االجتامع نتائج هامة مثل إعالن األمم املتحدة.. 1945نهاية الحرب يف أوروبا يف يالتا يف فرباير عام 

 واالتفاق عىل أن يقوم االتحاد ..ًوتحريك الحدود البولندية غربا عىل حساب أملانيا.. االنتخابات الدميقراطية يف بولندا

  .السوفيتي مبهاجمة اليابان خالل ثالثة أشهر من استسالم أملانيا

لكن املجهود الحريب األملاين كان قد تآكل ).. كارل دونيتز(يف الثالثني من أبريل خلفه األدمريال ) هتلر(ومبوت 

واستسلمت القوات األملانية يف إيطاليا .. ت السوفيتيةوقامت القوات األملانية يف برلني بتسليم املدينة للقوا.. برسعة

استسلمت القوات األملانية يف شامل أملانيا والدامنرك وهولندا يف ) ألكسندر(ويف مقر الجرنال .. يف الثاين من مايو

ستسالم بتوقيع وثيقة ا) ألفرد جودي(وقام رئيس أركان حرب القيادة األملانية العليا الجرنال .. الرابع من مايو

  واحتفل الحلفاء الغربيون.. أملانيا بدون قيد أو رشط يف السابع من مايو من نفسعام يف مدينة ريم بفرنسا
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وتوقف النشاط ..  بيوم النرص يف الثامن من مايو واالتحاد السوفيتي يف التاسع من مايو الختالف فروق التوقيت بينهام

وبعض الوحدات املتبقية من جيش املركز استمرت .. ف الليل بتوقيت أملانياالعسكري األملاين حدث يف الواحدة بعد منتص

  .1945 مايو عام 12 أو 11تقاوم حتى 

  )الباسفيك(الحرب يف املحيط الهادئ 

  أحداث أدت إىل الحرب يف املحيط الهادئ

عروف عن اليابان أنها ليس بها ومن امل.. بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل أصبحت اليابان قوة استعامرية كربى يف أسيا

كان يف رأيهم ) سادو أرايك(و) فوميامرو كونوي(فالعديد من القادة اليابانيني السياسيني والعسكريني مثل .. موارد طبيعية

قامت اليابان بغزو منشوريا تحت ).. هريوهيتو(أن لليابان الحق يف التدخل يف أسيا وتوحيد بلدانها تحت قيادة اإلمرباطور 

 1937وقامت اليابان بغزو الصني عام .. 1932 وحولوا منشوريا إىل والية تابعة لليابان عام 1931ريعة حادثة موكدن عام ذ

بهدف الحصول عىل املوارد الطبيعية التي تفتقدها اليابان عىل أراضيها الرئيسية وتخفيف الضغوط السكانية عىل األرض 

وسقطت .. قام اليابانيون بتقدم مبديئ حتى بداية معركة شنغهاي..  مناطق أوسعاليابانية الرئيسية وتوسيع استعامرها إىل

ونتيجة لذلك قامت الحكومة الوطنية ..  مع العاصمة نيانجنج1937املدينة بالفعل يف قبضة اليابانيني يف ديسمرب عام 

وخضعت املناطق املحتلة .. لحربالصينية بقيادة حزب كومينتانج نقلت مقرها إىل وهان ثم إىل شونجكينج حتى نهاية ا

ولعل أكرثها وحشية هي مذبحة .. الذي قام بارتكاب عدة مذابح ضد السكان املدنيني.. من الصني الحتالل ياباين عنيف

ًومل تعلن أي من اليابان أو الصني الحرب رسميا لسبب .. ًواستخدم الجيش الياباين أيضا األسلحة الكيميائية.. نانكينج

 إعالن الحرب سيواجه بعزل من قبل أوروبا والواليات املتحدة الذين قد يقوموا بقطع اإلمدادات املطلوبة الخوف من أن

  .ملواصلة املجهود الحريب

ورأى االتحاد السوفيتي أن الحضور الياباين ..  اشتبكت القوات اليابانية والسوفيتية يف منغوليا1939ويف ربيع عام 

فعقد أوالً معاهدة .. ًل تهديدا لالتحاد السوفيتي الذي يخاف من الحرب عىل جبهتني واسعتنياملتزايد يف الرشق األقىص ميث

وقامت القوات السوفيتية برد الهجوم ).. الذي يسميه بعض املؤرخني باتفاق ميونخ(مع األملان ) ريبنرتوب-مولوتوف(

كة سالم بني االتحاد السوفيتي واليابان حتىعام وتبع هذه املعر).. جورجي زوكوف(الياباين عىل منغوليا بقيادة الجرنال 

أدت إىل نزاع مع الواليات املتحدة عىل جزر الفلبني والسيطرة .. وتطلعت اليابان إىل الجنوب لتوسيع إمرباطوريتها.. 1945

تي بتوقيع اتفاقية ًفعليا قامت اليابان واالتحاد السوفي).. اندونيسيا(عىل الخطوط التجارية لجزر الهند الرشقية الهولندية 

بينام ركزت اليابان .. وركز االتحاد السوفيتي عىل األملان يف الغرب مع جناحه الغريب املؤمن.. 1941عدم اعتداء يف عام 

  .ًاهتاممها جنوبا تجاه املستعمرات الربيطانية والهولندية واألمريكية يف جنوب الباسيفيك

قامت الواليات املتحدة وبريطانيا وأسرتاليا وهولندا .. 1940 سبتمرب عام غزت اليابان الهند الصينية التابعة لفرنسا يف

وبدأت .. 1941بفرض حظر عىل صادرات املوارد الطبيعية إىل اليابان يف يوليو عام ) التي تسيطر عىل نفط اندونيسيا(

  .القوى الغربية يف منح القروض للصني ومنحه مساعدات عسكرية

أو التفاوض ..  العديد من الخيارات منها االنسحاب من الصني والهند الصينيةوأصبحت اليابان يف مواجهة

  أو الدخول يف الحرب للسيطرة عىل األرايض التي بها النفط .. واملساومة أو رشاء ما يحتاجونه من مكان أخر
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واعتقد قادة .. ة يف الصنيومناجم الحديد وخامات البوكسيت واملوارد األخرى الرضورية لالستمرار يف عملياتها العسكري

اليابان أن الحلفاء مشغولني بالحرب ضد أملانيا يف الغرب وقد ال تكون الواليات املتحدة جاهزة للدخول يف حرب قبل عدة 

لذا استمر اليابانيون يف وضع خططهم للحرب يف املحيط الهادئ بشن .. سنوات ويساومون قبل شن الحرب الشاملة

  .يالند وهونج كونج وهواي والفلبني وجزر الصحوةهجامت عىل ماليزيا وتا

وألغراض الدعاية أعلن الزعامء اليابانيون أن الهدف من حملتهم العسكرية إنشاء مجال الرخاء املشرتك لرشق أسيا 

لتقوم وتحريرها .. الذين تم تحريرهم من الهيمنة الغربية.. وادعوا أنها ستكون الهيئة التعاونية ألمم رشق أسيا.. الكربى

  .ًبحكم ذايت وتقرير مصري شعوبها عمليا كانت الشعوب املحتلة تخضع للسلطة اليابانية

يف حرب أهلية ) ماو تيس تونج(وجيش الصني الشيوعية بقيادة ) تشيانج كاي تشك(كان جيش الصني الوطني بقيادة 

وجيش .. وات ماو يف الجيش الرابع الجديدوتم دمج ق. لكنهام اتفقا عىل التوحد ملواجهة الغزو الياباين.. 1927منذعام 

أن التعاون .. وتبع حادثة الجيش الرابع الجديد.. الطريق الثامن أصبحت وحداته ملحقة ضمن الجيش الصيني الوطني

واستمر خالل .. وظهر التضارب بني القوى القومية والشيوعية ظهر قبل الحرب بفرتة طويلة..  تفككCCP وبني KMTبني 

  .هاالحرب وبعد

باالستيالء عىل ) ياسوجي أوكامورا( خولت القيادة العامة اإلمرباطورية الجرنال 1941ويف الثالث من ديسمرب عام 

كان الهدف األسايس .. شنت اليابان هجوم رئييس يف الصني تبع الهجوم عىل بريل هاربور.. سانكو ساكوسن يف شامل الصني

ومن .. التي فشلت القوات اليابانية يف االستيالء عليها مرتني يف السابق.. نجتشاللهجوم هو احتالل املدينة األسرتاتيجية شا

..  رجل300000ورد الصينيون بحشد ..  جندي يشكلون أربع فرق120000أجل هذا الهجوم الضخم حشدت اليابان 

  .ًوقريبا حارصوا الجيش الياباين وأجربوه عىل االنسحاب

فلم يكن لدى الصينيون القوة البرشية واملادية .. 1940الصني كام كانت عام عادت الحرب يف .. بعد هجوم شانجتشا

وكان لديهم مشكالت يف األرايض التي .. ًوتحمل اليابانيون خسائر ثقيلة أيضا.. الكافية إلبعاد الهجوم الياباين خارج الصني

ًهجوما رئيسيا عام وتغري خط الجبهة قليالً حتى صعد اليابانيون .. احتلوها والعمل عىل تهدئتها ً1944.  

وتطهري جنوب ..  شن اليابانيون عملية ايشوجو لتأمني خط السكك الحديدية من بيكنج إىل نانكينج1944 يف عام 

ًواستوىل األمريكيون قريبا عىل ).. تشنج كاي تشك(ولكنهم مع ذلك فشلوا يف تدمري جيش .. الصني من املطارات األمريكية

  .هم من رضب األرايض اليابانية الرئيسيةجزر ماريانا التي مكنت

  الهجوم الياباين

ً شنت حامالت الطائرات اليابانية هجوما مفاجئا عىل األسطول األمرييك يف املحيط 1941يف السابع من ديسمرب عام  ً

 رابضة عىل األرض ومتكن الهجوم الياباين من تدمري أغلب الطائرات األمريكية وهي.. الهادئ املتمركز يف ميناء بريل هاربور

وأغرق ثالثة سفن حربية وخمسة بوارج ضخمة منها الباخرة أريزونا والبارجة أوكالهوما وباقي السفن الست أصيبت 

ومع ذلك كانت هناك أربعة حامالت طائرات أمريكية نجت من الهجوم الياباين حيث مل تكن .. بأرضار تم إصالحها

وعىل الفور ويف . تم إصالح الرصيف الرئييس واإلمدادات والتسهيالت)بريل هاربور(ويف .. متمركزة يف امليناء وقت الهجوم

  .الثامن من ديسمرب أعلنت الواليات املتحدة وبريطانيا الحرب عىل اليابان وكذلك اململكة املتحدة
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  وحرب املحيط الهادي.. اليابانيون

لقت ثالمثائة وخمسون طائرة يابانية من عىل منت يف الساعات األوىل من السابع من ديسمرب عام واحد وأربعني انط

ًكان الهجوم صاعًقا إذ دمر سبعا من » بريل هاربر«ست حامالت طائرات للقيام بهجوم مباغت عىل األسطول األمرييك يف 

 وتزامنت مع هذا الهجوم هجامت أخرى يف كل أنحاء.. البوارج الثامنية ومائتي طائرة أمريكية وهي جامثة عىل األرض

كام تعرضت للغزو » تايالند«و » املاليو«كام متت عمليات إنزال يابانية يف » سينغافورا«املحيط الهادئ حيث تم قصف 

  .األمريكية» بوام«ًأيضا جزيرة 

  ومجموعة الصور التالية

  متثل جوانب االعتداء عىل ميناء بريل هاربور

  
  

  
  

  
  الصور الثالثة السابقة متثل استعداد

  ق األسطول الياباين لتدمري امليناءوبداية انطال
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  البوارج البحرية األمريكية رابضة يف امليناء قبل تدمريها

  
  ُمئات القنابل تلقى من الطائرات اليابانية لتدمر امليناء عن آخره
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  ألسنة الدخان تتصاعد من داخل أرصفة امليناء
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  ليابانية املشرتكة يف قذف امليناءإسقاط لبعض الطائرات ا

  



- 148 - 

  
  

  
  صورتان متقالن محيط امليناء من أعىل

.. وبشكل متزامن مع الهجوم عىل هاواي هاجم اليابانيون جزر الصحوة وهي أرض أمريكية يف وسط املحيط الهادئ

اتهم واستمرت املقاومة األمريكية قام جنود املارينز بالتصدي للهجوم الياباين األول عىل الجزيرة لكن اليابانيون عززوا قو

  .واستسلمت الحامية األمريكية التي تبني لها أن التعزيزات األمريكية لن تأيت إىل الجزيرة..  ديسمرب23حتى 

عىل الرتاجع إىل جزيرة ) دوجالس ماك أرثر(وأجربت القوات األمريكية بقيادة الجرنال .. ًوغزت اليابان أيضا جزر الفلبني

  .الرتاجع إىل أسرتاليا وأقسم بأنه سيعود مرة أخرى) دوجالس ماك أثر( نهاية األمر طلب من الجرنال ويف.. باتان

واملستعمرات الربيطانية يف املاليو وبورنيو .. غزت اليابان هونج كونج)بريل هاربور( ساعة عىل هجوم 24وبعد أقل من 

وبالرغم من املقاومة العنيفة من جانب .. الهند الرشقية الهولنديةومع الرتكيز الياباين عىل حقول النفط يف .. وتبعتها بورما

القوات الفلبينية واالسرتالية والنيوزلندية والربيطانية والكندية واألمريكية إال أن جميع هذه األرايض قد استسلمت 

اليابانية وتم إرسال حوايل ً فرباير سقطت أيضا سنغافورة يف أيدي القوات 15ويف .. للقوات اليابانية يف غضون عدة أشهر

سقوط سنغافورة أحد أكرث ) ترششل(واعترب .. إىل معسكرات أرسى الحرب يف اليابان)  من املاليو50000( بريطاين 80000

  .الهزائم الربيطانية إذالالً
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 أمري ويلز HMS.. عندما فقدت سفينتا قتال رئيسيتني.. 1941ورضبت كارثة أخرى بريطانيا يف العارش من ديسمرب عام 

 حاملة قنابل وطوربيد يابانية بالقرب من قاعدتهام يف 85 فقد تم مهاجمة كلتا السفينتني بواسطة HMS Repulseو 

َيف كل الحرب إجامالً مل أصدم مبارشة كهذه"عن هذا الحادث ) ترششل(وقال ..  بحار بريطاين840ومات .. سايجون وتم ".. ُ

 تم حل القيادة املشرتكة واستبدالها 1942 فرباير عام 28ويف .. ركة بحر جاوة البحرية يف معABDACOMتدمري قوات 

  .ُبثالث قيادات تحالفية يف جنوب أسيا واملحيط الهادئ

أما أسطولهم املكون من .. ًحقق اليابانيون تقريبا جميع أهدافهم البحرية)بريل هاربور(وبعد ستة أشهر بعد هجوم 

ًراد خفيف فقد بقي سليام نسبيا وأغرقوا معظم السفن الحربية األمريكية يف إحدى عرش سفينة حربية وعرشين ط ً

وكانت القوة .. وعادت البحرية االسرتالية إىل موانئها.. ًوكذلك أيضا تم تدمري األسطولني الربيطاين والهولندي.. الباسيفيك

  . ية الرئيسيةاإلسرتاتيجية الوحيدة يف املحيط الهادئ هي األربع حامالت طائرات األمريك

  :الحلفاء يقومون بإعادة تنظيم أنفسهم للهجوم املضاد

 وبعد ذلك تم تشكيل القيادة األمريكية 1942ًأعلن الحلفاء رسميا تشكيل األمم املتحدة يف األول من يناير يف عام 

 أول قيادة عليا وكانت..  لتوحيد جبهة الحلفاء يف جنوب رشق أسيا(ABDACOM)الربيطانية االسرتالية الهولندية 

  .للحلفاء يف الحرب

 شكل رؤساء هيئات األركان املشرتكة األمريكية والربيطانية القيادة 1942ففي أبريل عام .. واألكرث أهمية من ذلك

 مشكلة من لجنة رؤساء األركان املشرتكة الربيطانية وهيئة األركان CCSالعليا للحلفاء الغربيني خالل الحرب وكانت 

 كانت تضم قوات من دول CCSإال أن .. بالرغم من أنها مسئولة من الحكومات الربيطانية واألمريكية.. املشرتكةاألمريكية 

  .عىل جميع مسارح الحرب.. مختلفة

وهي الخطة التي كانت تهدف إىل االستيالء عىل ميناء ) عملية مو( قام اليابانيون بتنفيذ 1942ويف بداية مايو عام 

Moresbyوتم إحباط املرحلة األوىل بواسطة القوات البحرية األمريكية واالسرتالية يف معركة بحر .. ديدة وغينيا الج

 Lexingtonوكانت نتيجة هذه املعركة غرق حاملة الطائرات األمريكية .. وكانت أول قتال بني حامالت طائرات.. املرجان

لحاملة الخفيفة شوهو والحاملة الكبرية شوكوكو التي بينام خرست اليابان ا..  بأرضار عديدةYorktownوأصيبت الحاملة 

  .أصيبت بأرضار متوسطة

صحيح أن لهذه الغارة .. بتنفيذ غارة جوية جريئة عىل طوكيو) جيمس دوليتل( قام الكولونيل 1942ويف أبريل عام 

ئرات هورنت بستة عرش طائرة كان أثرها محدود إال أنها غارة جوية فريدة من نوعها فالقيام باإلقالع من عىل حاملة الطا

  . والهبوط بها عىل األرايض الصينية هو عمل يف غاية الجرأةB-25 Mitchellمن طراز 

فاليابانيون كان .. كان كل من األمريكيون واليابانيون يرون أن املعركة الحاسمة بني حامالت الطائرات هي أمر حتمي

أرسل .. وكان لديهم طائرات الزيرو املقاتلة التي تقلع من عىل الحامالت.. لديهم ثقة التفوق العددي يف الحامالت الثقيلة

  .اليابانيون قوة مهام باتجاه جزيرة ميداوي بهدف رسم األسطول األمرييك املتبقي للمعركة

قامت حامالت الطائرات األمريكية بدعم من القاذفات التي اكتشفت القوات اليابانية .. ويف الخامس من يونيو

  أربعة من أفضل الحامالت اليابانية خالل معركة ميداوي يف مقابل خسارة األمريكيني للحاملة يوركبإغراق 
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وبعد هذه املعركة فقدت اليابان ميزة التفوق العددي التي تتمتع بها وزاد .. وكان هذا نرص كبري للواليات املتحدة.. تاون

  .مل تتمتع اليابان بهذه امليزةمعدل بناء السفن وحامالت الطائرات األمريكية يف حني 

  : غينيا الجديدة وجزر سلمون

ً برا عىل طول مسار كوكودا طريق وحيد وعر ملئ بالغابات Moresbyيف يوليو حاولت اليابان االستيالء عىل ميناء 

 املعدات الالزمة ويف مواجهة هذه القوات اليابانية كان يوجد لواء اسرتايل ضعيف التدريب ويفتقر إىل.. واألحراش والجبال

ً جندي ياباين أكرث منهم عددا وعتادا مام أدى إىل تراجعهم5000يف مواجهة  ً.  

ولألشهر الستة املقبلة قاتلت القوات ) جزر قنال(ويف السابع من أغسطس بدأت مشاة البحرية األمريكية معركة 

رك بحرية يف املياه القريبة مبا فيها معركة جزر بينام دارت عدة معا.. األمريكية القوات اليابانية للسيطرة عىل الجزيرة

  .Tassafaroganaسافو ومعركة رأس اسبرينس ومعركة جزر قنال البحرية ومعركة 

قامت القوات اليابانية .. بينام كانت املعركة دائرة يف ممر كوكودا وجزر قنال.. ويف آخر أغسطس وحتى أوائل سبتمرب

وكانت أول هزمية .. يف معركة خليج ملني.. ن القوات االسرتالية متكنت من هزميتهامبهاجمة غينيا الجديدة الرشقية ولك

 قامت Gona and Buna وبعد معركة 1943 من يناير عام 22ويف .. للقوات الربية اليابانية خالل معارك الباسيفيك

ة قبل أن تعلن السلطات األمريكية القوات األمريكية واالسرتالية بإغالق رأس الشاطئ الرئييس يف غينيا الجديدة الرشقي

  .بتأمني جزر قنال يف التاسع من فرباير

  
   يف جزر قنالاإلنزل األمرييك

..  كاسرتاتيجية كربى نحو جنوب وجنوب غرب الباسيفيكCartwheelشن الحلفاء عملية .. ويف الثالثني من يناير

كانت ثالثة أهداف رئيسية قد .. قبل تنفيذ حملة قفز الجزر نحو اليابان.. Rabaulوتهدف إىل عزل القاعدة اليابانية يف 

 و وجزر سانتا كلوز وإعادة االستيالء عىل الساحل الشاميل لغينيا الجديدة Tulagi االستيالء مرة أخرى عىل: تم تحديدها

  .ووسط جزر سلمون

 Salamauaويف سبتمرب قامت القوات األمريكية االسرتالية يف غينيا الجديدة باالستيالء عىل معظم القواعد اليابانية يف 

  .نيا الجديدة وبريطاHuonوبعد ذلك شنوا حمالت عىل شبه جزيرة . Leaو 
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  Island Hopeحملة 

 وكانت أول هجوم أمرييك برمايئ عىل مرسح Tarawa انترصت القوات األمريكية يف معركة 1942ويف نوفمرب عام 

حيث ال يفهم ملاذا هذه .. وتكبد األمريكيون خسائر كبرية مام أشعل عاصفة من االحتجاج يف الواليات املتحدة.. الباسيفيك

  . يف هذه الجزيرة الصغرية خاصة أنها جزيرة صغريةالخسائر الكبرية

 جندي 42000ونزل حوايل .. واستمر تقدم الحلفاء يف املحيط الهادئ واستولوا عىل جزر مارشال قبل نهاية فرباير

ريكية  يناير وتم االستيالء عىل الجزيرة يف السادس من فرباير وقامت مشاة البحرية األم31 يف Kwajalein atollأمرييك يف 

  .Eniwetokبعد ذلك بهزمية القوات اليابانية يف معركة 

 عىل جزر ماريانا B-29 وكان الهدف األمرييك اإلسرتاتيجي من االستيالء عىل هذه الجزر هو إقامة قواعد للطائرات 

دمت القوات تق.. 1944 وحتى أوائل عام 1943تالها انتصار الحلفاء يف الرشق عند جزر مارشال وجلربت يف أواخر عام 

 1944 لهجامت جوية شديدة يف فرباير عام Trukوتعرضت القاعدة اليابانية يف .. البحرية األمريكية حتى وسط الباسيفيك

 ألف جندي أمرييك من مشاة البحرية يف 77 يونيو قامت القوات البحرية األمريكية بقذف جزيرة سيبان وأنزلت 11ويف 

  .لف جندي ياباين عىل الجزيرة وتم تأمني الجزيرة يف التاسع من يوليو أ32الخامس عرش من فرباير وهزموا 

ولكنها عانت من خسائر كبرية يف كل من السفن .. أدخلت اليابان قواتها البحرية املتهالكة يف معركة بحر الفلبني

ومع االستيالء عىل . فعالوبعد املعركة كانت قوة حامالت الطائرات اليابانية غري ذات تأثري عسكري .. وحامالت الطائرات

  . القاذفةB-29سيبان أصبحت العاصمة اليابانية طوكيو يف مدى الطائرات 

..  من يوليو وتم االستيالء عليها يف العارش من أغسطس لكن اليابانيون قاتلوا باستامتة21 يف Guamوتم غزو 

 يف الرابع والعرشين من يوليو وتم Tinianوتم غزو جزيرة .  وانتهاءهاGuamواستمرت املعركة حتى بعد معركة 

  .ويف هذه املعركة تم ألول مرة استخدام النابلم يف الحرب.. االستيالء عليها يف أول أغسطس

  :العودة إىل الفلبني

 أكتوبر قامت القوات 20 يف leyteفنزلت قواته عىل جزيرة .. بعملية تحرير الفلبني) دوجالس ماك أرثر(قام الجرنال 

عداد دفاعات محكمة واستخدمت آخر ما تبقى لديها من قطع بحرية يف محاولة فاشلة لتدمري قوة الغزو يف اليابانية بإ

وكانت . وكانت أول معركة يستخدم فيها اليابانيون أسلوب القنبلة البرشية أو الكاميكاز يف الهجوم.. Leyteمعركة خليج 

 وتم إغراق البارجة الحربية HMAS Australiaي السفينة أول سفينة تم استهدافها بواسطة هذا النوع من الهجامت ه

  . قنبلة17 طوربيد و 19بواسطة .. وهي واحدة من أكرب بارجتني حربيتني تم بنائهام عىل اإلطالق.. اليابانية موسايش

عىل العاصمة وتم االستيالء ..  الجزيرة الرئيسية يف الفلبنيLuzon نزل الجيش السادس األمرييك يف 1945ويف يناير عام 

  . وباقي الجزر استمرت حتى نهاية الحربLuzonلكن املعارك عند .. مانيال يف مارس

  غزو الجزر اليابانية

وكان للجزيرة أهمية نفسية كُربى .. 1945بدأت الواليات املتحدة يف االستيالء عىل أيوجيام يف فرباير عام 

  وكانت بها العديد من التحصينات تحت.. ع مقاطعة طوكيوُألنها تعد من األرايض اليابانية الرئيسية وكانت تتب
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 حجر أساس الدفاع عن Surbachiلكن تم االستيالء عليها من قبل املارينز بعد استيالئهم عىل جبل ..  األرض

عدة  وكانت قريبة مبا فيه الكفاية كقاB-29وأدى االستيالء عىل أيوجيام إىل توفري مهابط اضطرارية للقاذفات .الجزيرة

  .للمقاتالت التي تصل إىل األرايض اليابانية الرئيسية

استدرجت الواليات املتحدة اليابان إىل مدى أسهل ) 1945من أبريل حتى يونيو (ومع االستيالء الالحق عىل أوكيناوا 

ومع .. ميكازيوقد دافع اليابانيون عن الجزيرة بواسطة قوات برية وكا.. للقيام بعمليات الهجوم البحري والجوي عليها

التي أغرقت بواسطة قاذفات القنابل الغاطسة األمريكية وبني عرشات املدن .. مهمة انتحارية للسفينة الحربية ياماتو

 ياباين وتعد هذه الغارة التي قادها جرنال 100000تعرضت طوكيو لقصف إسرتاتيجي ومات حوايل .. األمريكية األخرى

ظروف املعيشة املتكدسة حول املراكز الصناعية واإلنشاءات الخشبية .  التاريخأعنف غارة يف) كرتس لوماي(الطريان 

باإلضافة إىل املوانئ والطرق املائية الرئيسية أدت كل هذه الظروف يف .. ساهام يف وقوع هذه الخسائر الكبرية يف األرواح

  .النهاية إىل إعاقة متوين الجزيرة

  :جنوب رشق أسيا

طريق بورما الذي كان يستخدمه الحلفاء الغربيون يف إمداد الصينيني "وقطعوا .. معظم بورمااستوىل اليابانيون عىل 

بقيادة الجرنال " طريان الحدبة"ُوهذه الخسارة أجربت الحلفاء عىل إنشاء جرس جوي من الهند وعرف ب .. الوطنيني

 من Ledoبينام تم إعداد طريق .. ملؤن والعتادوتم إعادة إمداد القوات الصينية يف الهند با).. جوزيف ستيلويل(األمرييك 

  .الهند ليحل محل طريق بورما

 بدأ اليابانيون هجومهم يف الهند 1944يف مارس عام ..  بثبات من الهند إىل الصنيLedoبينام بنى األمريكيني طريق 

  ".عملية الطريق إىل دلهي"

بينام تم تعزيز ..  ونتج عنها قتال رشسImphalيف معركة .. حاول اليابانيون تدمري معظم القوات الربيطانية الهندية

قوات الحلفاء املحارصة بطائرات النقل حتى كرست القوات الجديدة الحصار وعىل الجانب الياباين تم استنفاد التعزيزات 

  .وهي واحدة من أكرب خسائر اليابانيني يف الحرب..  ألف رجل85بسبب األمطار الغزيرة وخرست اليابان 

  
  الجنود األمريكيني يرفعون العلم األمرييك عىل جزيرة أيوجيام
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ومع ..  تابع اليابانيون مسريهم حتى نهر شيندوان يف بورما1944طس حتى نوفمرب عام أثناء الرياح املوسمية من أغس

ًبالرغم من أنه أىت متأخرا جدا ) Ledo( أكملت القوات الصينية واألمريكية طريق 1945موسم الجفاف حتى بداية عام  ً

بشن .. ت بريطانية وأفريقية وهنديةوقام الجيش الرابع عرش الربيطاين الذي يشتمل عىل وحدا.. ليكون له تأثري حاسم

وتكبدت القوات اليابانية خسائر كبرية وتابع الحلفاء حتى الجنوب واستولوا عىل العاصمة .. هجوم عىل وسط بورما

 .رانجون يف الثاين من مايو

 نهاية الحرب يف أسيا

وخالل مؤمتر .. 1945 من أغسطس عام  يوليو حتى الثاين17خارج برلني يف الفرتة من .. ُعقد مؤمتر الحلفاء يف بوتسدام

 .وطالبوا اليابان باستسالم غري مرشوط.. بوتسدام تم التوصل إىل اتفاقية بني الحلفاء لتقسيم أملانيا

وقد بني غزو أوكيناوا أن غزو األرايض .. استخدام السالح النووي الجديد إلنهاء الحرب) هاري ترومان(وقرر الرئيس 

وكانت التقديرات الرسمية .. قرر يف نوفمرب سينتج عنه عدد كبري من الخسائر يف صفوف األمريكينياليابانية الرئيسية امل

 .وكذلك ماليني القتىل من العسكريني واملدنيني..  مليون1.4تشري إىل أن خسائر الحلفاء ستتجاوز 

ألوىل عىل هريوشيام وعرفت  القنبلة الذرية اB-29 Super fortress أغسطس أسقطت قاذفة أمريكية من طراز 6ويف 

 أسقطت القنبلة الثانية عىل مدينة 1945ويف التاسع من أغسطس عام .. باسم الولد الصغري ودمرت القنبلة املدينة

 .ناجازايك وعرفت بالرجل الثمني

 
 القنبلة الذرية عىل هريوشيام

ًموفيا بذلك بالتزامه .. ًويف الثامن من أغسطس أعلن االتحاد السوفيتي الحرب عىل اليابان وقام بغزو منشوريا

وقام بالهجوم ..  بعد ثالثة أشهر من استالم أملانيا ونهاية الحرب يف أوروبايف مؤمتر يالتا بدخوله الحرب ضد اليابان

 ويف أقل من أسبوعني قام السوفيت بتدمري الجيش الياباين يف منشوريا الذي.. ثالثة مجموعات جيوش سوفيتية
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طس تم تقسيم كوريا وتحرك الجيش األحمر إىل كوريا الشاملية ويف الثامن عرش من أغس.. يزيد عدده عن مليون رجل

  . إىل منطقتني سوفيتية وأمريكية38عند خط العرض 

إسقاط القنبلتني الذريتني عىل هريوشيام وناجازايك وغزو السوفيت منشوريا جعلت رئيس الوزراء الياباين يطلب من 

 استسلمت القوات  وبعدها مبارشًة1945 أغسطس عام 15واستسلمت اليابان يف .. إنهاء الحرب) هريوهيتو(اإلمرباطور 

  . سبتمرب9اليابانية يف الصني للصينيني يف 

  بعد الحرب

وتكوين دول جديدة .. بعد الحرب استقلت العديد من املستعمرات الربيطانية مثل الهند والهولندية مثل اندونيسيا

 وفشلت فرنسا يف استعادة .. من الواليات املتحدة1946حصلت الفلبني عىل استقاللها عام .. وتحالفات عرب أسيا وأفريقيا

  .السيطرة عىل مستعمراتها يف الهند الصينية

وتم إعادة رسم الحدود البولندية لتشمل الحدود األملانية البولندية قبل الحرب باإلضافة إىل بروسيا الرشقية وسليسيا 

ربيني وقام الحلفاء ببناء دميقراطية ثالث مناطق منها تحت نفوذ الحلفاء الغ.. وتم تقسيم أملانيا إىل أربعة مناطق.. العليا

وبعد . وتم تقسيم برلني إىل أربعة مناطق نفوذ.. بينام بسط السوفيت أيديهم عىل الجزء الرشقي من أملانيا.. دستورية

حاد الحرب العاملية الثانية نشأ رصاع من نوع أخر بني القوة الغربية وتتزعمها الواليات املتحدة والقوة الغربية بزعامة االت

  .السوفيتي واصطلح عىل تسميتها بالحرب الباردة

***  
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  أهم املعارك بالصور

***  

  معارك الحرب الثانية

  »موسكو« معركة 1

 استدعيت معظم القوات املدرعة 1941يف سبتمرب عام » لينن جراد«وعزل » أوكرانيا«عقب تطوير الجيوش الروسية يف 

  .هةاألملانية وأعيد نرشها عىل إمتداد وسط الجب

وبدأ الجيش املدرع .. ُفقد تم تأجيله لستة أسابيع ليستأنف يف الثاين من أكتوبر» موسكو«أما التقدم األملاين نحو 

  . »بريانكسك«األملاين الثاين بالهجوم باخرتاق الخطوط السوفيتية الضعيفة جنوب مدينة 

سوفيتية بدأت الوحدتان املدرعتان الثالثة يف عمق الخطوط الخلفية ال» جوندريان«وبينام اندفع القائد األملاين 

  . »موسكو«و » سمولنسك«والرابعة بالتقدم يف محاور متوازية عىل جانبي الطريق بني مدينتي 

مهددًة » بريانسك«ثم مدينة » أوريل« دخلت طالئع الجيش األملاين املدرع الثاين مدينة 1941ويف الثالث من أكتوبر

  .بتطويق ثالثة جيوش سوفيتية

حيث عزلتا خمسة جيوش سوفيتية يف » يازما«ويف اليوم التايل التقت الوحدتان املدرعتان الثالثة والرابعة خارج 

وأطبقت الكامشة املدرعة لوحدة جيش الوسط األملاين بقبضة فوالذية عىل معظم القوات السوفيتية غرب .. مؤخرتهام

  . موسكو

بدأت أمطار الخريف » بزما«و» بريانسك«ية القوات املحارصة يف جنوب ويف الوقت الذي بدأ فيه املشاة األملان بتصف

وأصبحت الطرق الروسية غري املرصوفة .. وتحولت الحقول إىل مستنقعات.. ففاضت األنهار» روسيا«بالسقوط عىل غرب 

  .عبارًة عن مستنقعات مائية

ِمن قبل فلول عسكرية معزولة من املقاومة  ثم تحول االندفاع األملاين إىل زحف بطيء بسبب عرقلة تقدم األملان 

ٍّتوقف األملان نهائيا .. ًونظرا النتشار الطني.. ونقل حوايل سبعامئة ألف جندي رويس.. وبسبب أعباء القيام بأرس.. الشديدة
  . ًيف أوائل نوفمرب عىل بعد خمسة وستني كيلو مرتا فقط من العاصمة السوفيتية

  االستيالء عىل العاصمة

احت موجة الصقيع األوىل روسيا يف نوفمرب وأدت إىل جعل األرض صلبة فأعطت األملان آخر فرصة لالستيالء ثم اجت

ِعىل العاصمة قبل أن يغلق الشتاء الجبهة بإحكام ُ .  

َوأرس األملان .. ونرشوا مدرعاتهم وطوروا من خططهم.. والتعزيزات.. فأحرضوا اإلمدادات.. وأعد األملان عدتهم للهجوم َ َ

ووقعت مستودعات روسية ضخمة للمعدات يف أيدي .. وجرح عدد ال حرص له من الناس.. ثالثة ماليني جندي رويس

  .األملان

يف منتصف نوفمرب بدا أن الحرب يف » موسكو«وعندما اندفعت الجيوش األملانية املدرعة عرب األرض املتجمدة خارج 

  . روسيا قد أوشكت عىل اإلنتهاء
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وبحلول نهاية الشهر كان قد .. َّمل يتبق لديه أية جيوش» ستالني«وقادته العسكريني فإن » هتلر«ت ووفًقا لكل حسابا

  . »الكرميلن«ًتم تطويق موسكو عىل بعد ثالثني كيلو مرتا من 

  الشتاء القايس 

ة بلغت أربعني وحينام حل الشتاء يف روسيا يف األسابيع األخرية من تلك السنة جاء بقسوة غري معهودة ويف درجة حرار

ومل تعد الرشاشات تطلق .. وتجمدت املحركات.. ًفاختل التقدم األملاين قبل أن يتوقف متاما.. درجة مئوية تحت الصفر

ويف الربد القارص سقط جنود املشاة األملانيني غري املجهزين ملواجهة .. ًوعندما كانت تفعل ذلك كان أداؤها غريبا.. النريان

  .ً القاىس فريسة للصقيع واإلنهاكهذا اللون من الشتاء

  املصيدة املتجمدة

َوحينام صعد األملان آخر جهودهم املضطربة والعقيمة إلغالق مصيدتهم املتجمدة عىل موسكو َّ شن الروس الهجوم .. َ

يا املضاد عىل جبهة طولها حوايل ألف كيلو مرت مبشاركة ما يقرب من مليون جندي نشط من بينهم أربعني فرقة من سيبري

  . ًمجهزة خصيصا لحرب الشتاء

ومل تكن الجيوش الروسية ..  يف رضاوتها ووحشيتها أي معارك خاضها أي من الجانبني1941وفاقت معارك ديسمرب عام 

ًبل كانت لديها قيادة أكرث احرتافا وتصميام.. ًخارج موسكو أفضل تجهيزا فحسب إذ تم اآلن استبدال اإلنتامء للحزب .. ً

  .  كان املعيار األسايس للرتقية يف الجيش األحمر مبعيار اإلخالص للوطن والكفاءة واملقدرةالشيوعي الذي

وقد متيزت الخطة باإلستفادة من .. كان الهدف السوفيتي هو إخرتاق الخطوط األملانية املتقدمة عىل جانبي موسكو

  . ن بالهجوم فارتدوا إىل الخلف بإرتباكوفوجئ األملا.. قوة السوفيت وخربتهم يف حرب الشتاء وتفوقهم يف املعدات

وانقطعت .. ويف األيام األوىل من الهجوم الرويس املضاد تم إخرتاق الخطوط األملانية بكثافة عىل إمتداد الجبهة

  . االتصاالت األملانية وهجرت القوات معداتها الثقيلة التي شلت حركتها بسبب الربد القارص

ضاد غري املتوقع نصح قادة امليدان األملان بانسحاب عام نحو خطوط إمداد واتصاالت ويف مواجهة مثل هذا الهجوم امل

سيكون معناه هزمية عسكرية واضحة ورضبة قاصمة » موسكو«أدرك أن الخروج من » هتلر«غري أن .. تكون أقرص

  . للمعنويات

وبأن ..  قواته مهام كلفه األمربرضورة صمود» هتلر«وبالتايل ضامن الحدود الرشقية طالب » روسيا«ومن أجل سحق 

  .تكون جيوشه مستعدًة لشن هجوم جديد يف الربيع

ًويف نهاية ديسمرب كان الروس قد دحروا األملان إىل بعد مثانني كيلو مرتا عن  والعتقاده بأن الجيوش األملانية .. »موسكو«ُ

.. 1942ن يبدأ يف األسبوع األول من عام بشن هجوم جديد عىل كل الجبهات عىل أ» ستالني«قد دبت فيها الفوىض طالب 

وبدأت الهجامت أول أيام السنة الجديدة عرب جبهة جليدية طولها ألف وستامئة كيلو مرت واستمرت لبقية ذلك الشتاء 

  . القايس

ًواجه األملان يف كل قطاع من الجبهة الرشقية ظاهرًة جديدًة وغريبة إذ انقض املقاتلون الروس الذي تم تجويعهم 

  وهمهم الوحيد كان هو اإلستيالء.. ًعمدا ومل يزودوا بالطعام فوق حقول األلغام والتحصينات غري آبهني بالخطر
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» دميانسك«ومرة تلو أخرى قام الروس بإخرتاقات عميقة يف الخطوط األملانية عىل جانبي .. عىل إمدادات الطعام األملانية

  .»فخاركو«ويف الجنوب حول مدينة » ديازما«وحول 

    ***  

  »دمياس« معركة 2

حيث تم عزل وتطويق حوايل مئة ألف » دمياس« احتدمت معارك رشسة عىل طول الجبهة يف 1942وطوال شهر يناير 

مل تظهر » دميانسك«ويف عمق .. إال أن الروس يف كل املواقع افتقروا إىل املوارد الالزمة ملواصلة هجومهم.. جندي أملاين

هددت الهجامت األملانية املضادة » رجييف«ويف .. يف أيدي األملان» ديازما« إشارة عىل الرتاخي وبقيت املقاومة األملانية أي

ٍأصبحت القوات السوفيتية عاجزًة عن التقدم وسط قتال ضار» خاركوف«بتطويق القوات الروسية وحول  ٍ .  

جبهة يف نقاطه اإلسرتاتيجية األكرث ًوخالل مارس وإبريل خاض األملان معارك دفاعية شديدًة وسيطروا عىل خط ال

  . أهمية

والجبهة األملانية قد استعادت متاسكها واستقرارها فقد متكن .. وملا كانت الثغرات الروسية يف الخطوط األملانية مغلقة

  . األملان من عزل جيوش سوفيتية بأكملها

ُحيث زودت باإلمدادات » دميانسك« يف عمق  تم نجدة القوات األملانية1942ويف األسبوع األخري من شهر أبريل عام 

  . من الجو طوال فرتة الشتاء

ٍّشن األملان هجوما مضادا عىل القوات السوفيتية التي كانت » موسكو«ًويف الجنوب وكعامل مساعد تقريبا ملعارك  ً
  .. رويسحيث اخرتقوا املواقع املتقدمة وقتلوا أو أرسوا ما يزيد عىل ربع مليون جندي » خاركوف«تهدد 

 سيطرة الجيوش األملانية عىل خط الجبهة الذي وإن كان قد تعرض لرضبات شديدة إال 1942وهكذا شهد ربيع عام 

  .أنه ظل قامئًا

ٍّكانت القوات األملانية قد عانت من رضبة مؤملة جدا حيث فقد األملان » روسيا«ويف املعارك الضارية للشتاء األول يف 

ًومع احتامل انتصار رسيع يف الرشق الذي كان يشهد انحصارا كبريا .. »روسيا«ىل من غزو مليون جندي يف السنة األو ً
وإىل مدن » القوقاز«إىل حقول النفط يف » هتلر«وتحول أنظار .. 1942لسيطرة األملان يف الشهور املتبقية من عام 

  .. الصناعية» الفولجا«و» الدونباز«

.. ٍ حقول النفط الروسية فسيكون مبقدورها حينئذ خنق املجهود الحريب الرويسمن االستيالء عىل» أملانيا«فإذا متكنت 

  . يف غري صالحها» موسكو«بعد أن انتهت معركة » روسيا«وتحقيق انتصارها املأمول يف 

***  

  »نورماندي« معركة 3

» هتلر«ات  توقع1944يف السادس من يونيو عام » نورماندي« حققت عملية إنزال قوات الحلفاء عىل شاطئ 

ومع أن نزول الحلفاء عىل .. أال وهي الحرب عىل جبهتني رشقية وغربية يف نفس الوقت.. ًالذي سعى كثريا لتجنبها

  إذ كان.. ًالرب األورويب كان متوقعا منذ مدة إال أن عمليات اإلنزال األوىل فاجأت األملان من حيث توقيتها ومكانها
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ًسيكون هدفا لهجوم الحلفاء فقاموا بتقويته عىل حساب قطاع » كاديكاليه«احل  االعتقاد السائد عندهم هو أن الس

ًونرشوا فرقا مدرعة بعيدا بحيث مل يستطيعوا جلبها يف املشاركة يف اليوم األول من املعركة» نورماندي« ً. 

مام أتاح .. لتي أقاموهاٍّومل يستطع الجيش األملاين السابع الضعيف نسبيا منع قوات الحلفاء من تعزيز رؤوس الجسور ا

ويف اليوم األول هبط عىل الشاطئ مئة » نورماندي«لهم االستمرار يف إنزال الجنود واملعدات وتشكيل جيش قوي يف 

 .ًوخمسون ألف جندي ويف األسابيع التالية انضم إليهم نحو مليونا جندي آخرين

نه صعب االخرتاق من قبل السالح الجوي األملاين الذي لقد برهن الغطاء الجوي للحلفاء خالل املرحلة األوىل للغزو بأ

.. »فرنسا«ويف .. كانت غارات الحلفاء قد قضت عىل الجزء األكرب منه خالل الربيع ومل يعد مبقدوره حتى الدفاع عن نفسه

 . وعندما وجد األملان أنه من غري املمكن تحريك الجنود واإلمدادات أثناء النهار

 كانت تصل للقوات األملانية بكميات قليلة فقد أخذت هذه القوات تلقي مبدرعاتها االحتياطية ًونظرا ألن اإلمدادات

 .ٍّإىل املعركة التي تحولت تدريجيا إىل معركة دفاعية

وتحولت إىل منطقة .. ويف الثاين عرش من يونيو كانت األماكن التي نزل فيها الحلفاء قد تواصلت مع بعضها البعض

ويف القطاع الرشقي من الجبهة .. ًوبعمق حوايل عرشين كيلو مرتا يف بعض األماكن..  مائة كيلو مرتواحدة بطول حوايل

وصد األملان بثبات الهجامت التي تشنها الوحدات الربيطانية والكندية » كاين«استمر القتال الشديد حول مدينة 

 . والبولندية

وفيام .. حيث األرض والتضاريس مالمئة للدفاع.. نطقة مستنقعاتوكانت األولية عند األملان احتواء قوات الحلفاء يف م

» مريدري«بدأ األمريكيون يزحفون عرب نهر » كاين«استمر الربيطانيون يف تثبيت قوات االحتياط واملدرعات األملانية حول 

 .إىل الغرب» كونتنتني«وشبه جزيرة 

 1944عملية إنزال نورماندي عام 

وهذه مجموعة صور مختلفة متثل بعض .. دي هو أهم وأكرب إنزال جوي يف تاريخ الحروبوهكذا يعترب إنزال نورمان

 ..مشاهد من هذا اإلنزال
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***  

  "Balikpapan"» بلكبابان البحرية« معركة 4

 1942 يناير عام 24

وجودة يف جنوب الباسيفيك جاوا وسيليبس هذه الجزر م.. سومطرة.. لقد بدأ اليابانيون هجومهم عىل جزر بورنيو

ٍوقاموا بتوجيه رضبة مزدوجة ويف وقت واحد إىل كل من جزيريت بورنيو وسيليبس.. بالقرب من سنغافورة وماليزيا ٍ.  

مام ساعد املظليني اليابانيني عىل احتالل الجزر .. لقد بوغتت حاميات الحلفاء بإنزال املظليني اليابانيني مباغتة كاملة

  .  كافة املقاومات يف الجزروأزالوا.. برسعة

ًوأخذت دفاعات الحلفاء النموذجية يف التداعي والسقوط واحدا بعد اآلخر أمام حشد القوات الربمائية وأمام الرضبات 

 .القوية للمظليني

م جرت معركة بحرية بالقرب من ميناء بلكبابان حيث خاض األسطول الحليف معركة بحرية 24/1/1942 و23ففي 

واستطاع الحلفاء إلحاق بعض الخسائر يف األسطول الياباين إال أن .. اإلمدادات اليابانية املتجهة إىل امليناءوذلك لرضب 

  .ًالحلفاء تعرضوا أيضا لخسائر مامثلة يف السفن
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  الخريطة تبني معركة بلكبابان البحرية ومرور األسطول الحليف بالقرب من امليناء

***  

  "Java Sea"»بحر جاوا البحرية« معركة 5

وقد أصيبت إحدى .. يف جنوب رشق آسيا) جاوا(يف شهر فرباير ركز اليابانيون جهودهم فوق جزيرة هامة وهي جزيرة 

ببعض الخسائر بسبب معركة بلكبابان خاضتها ضد .. قوافل اليابانيني وهي متر عند مضيق ماكاسار متجهة إىل الجزيرة

  .  من شهر يناير25 و23طرادات أمريكية يومي 

التي كانت تنقل طائرات مطاردة إىل » النغيل«وقد رد اليابانيون بأن أغرقت قاذفاتهم حاملة الطائرات األمريكية 

 .ويف نهاية شهر فرباير بلغت املعركة مرحلتها الحرجة يف بحر جاوا . الجزيرة 

أغرقت البحرية .. ت ثالثة أيامم حتى بداية شهر مارس وخالل سلسلة من املعارك استمر1942 فرباير27ففي الفرتة من 

 طرادات من رسب يحتوي عىل سفن حربية إنجليزية وأمريكية وهولندية يقودها األمريال 6و..  سفن جوالة5اليابانية 

ًبينام بلغت خسائر اليابانيني طرادا واحدا .. الهولندي دورمان   .ًمل يعد يشء قادرا عىل الوقوف أمام العمالق الياباين. ً

***  

  )Bataanباتان (كة معركة  معر6

ًدفاعا مريرا عن شبه جزيرة باتان يف الفيليبني التي حشدت فيها القوات األمريكية) ماك آرثر(قاد الجرنال األمرييك  ً ..

ٍكانت القوات األمريكية تتمتع بروح معنوية عالية ًإال أنه تم إعالم ماك آرثر رسا بأنه ال ميكن إرسال أي نجدة ومل تكن .. ٍ

 .ن متتلك أكرث من مؤونة شهر باتا
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لتنظيم الوحدات األمريكية بهدف التخطيط لهجوم .. م أرسل الجرنال ماك آرثر إىل أسرتاليا1942ويف شهر مارس عام 

  .واسع النطاق عىل القوات اليابانية يف املستقبل

ٍوعىل الرغم من نقص حاد يف املؤن.. ًبقي الجيش الفيليبيني صامدا يف مكانه ن الفيليبينيون من الحفاظ عىل متك.. ٍ

 ومل تجد .مدة فاقت كل توقعاتهم .. وأما اليابانيون فقد قاتلوا بصعوبة وملدة أطول.. بانتظار وصول التعزيزات.. مواقعهم

سة ًالقوات األمريكية والفيليبينية أمام هذا اإلجتياح الهائل غري الرتاجع إىل الوراء محاولة تغطية هذا الرتاجع مبعارك يائ

 .وبذلك استطاعت أن تبلغ غابة باتان الصخرية.. تخوضها قوى املؤخرة

ًوهام قلعتان مبنيتان خصيصا لحامية شبه .. لقد صمدت القوات األمريكية والفيليبينية املرتاجعة يف باتان وكوريجيدور

  .الجزيرة أمام غزو يأيت يف البحر من اليابانيني

ويقيمون .. ويلتفون حول أجنحتها.. ًحلفاء املنترشة عىل جبهة واسعة جداكان اليابانيون يتسللون بني وحدات ال

 .ويتشبثون بعناد يف املواقع التي يحتلونها.. السدود عىل طرق االنسحاب

وقد أضعفتهم الخسائر ضمن .. ًوكان الحلفاء يجدون أنفسهم يوما بعد يوم وهم عرضة للمزيد من التمزق والتشتت

 . االستوائية الرشوط املنهكة للمعارك

أعطيت اإلشارة ببدء .. يف تلك األثناء جمع اليابانيون مائتي قطعة مدفعية مع آالف التعزيزات لشن هجوم نهايئ

  . الهجوم يوم الجمعة الحزين

.. بدأت مواقع الدفاع األمريكية والفيليبينية يف شبه جزيرة باتان تتالىش.. وبعد صد اليابانيني طوال شهرين كاملني

 . املجاعة واألمراض االستوائيةوتفشت

واستحالة الحصول عىل النجدات .. واملرض.. ومل يطل الصمود فالخسائر الكبرية التي نزلت بهذه القوات ونقصان املؤن

  .قد حطمته.. واألسلحة وغريها

ألف أمرييك  80م استسلم قائد القوات األمريكية يف شبه جزيرة باتان إىل اليابانيني وأرس نحو 1942 إبريل9ويف 

ًتاريخيا كان أرس الضباط أمرا يؤدي إىل .. وأجربوا عىل املشاركة يف مسرية مميتة تويف خاللها عرشة آالف جندي.. وفيليبيني ً

فإن طبيعة الحرب ورقعة القتال وتقدم القوات أدى إىل إدراك أن أرشف .. ولكن مع حلول الحرب العاملية الثانية.. الخزي

  .ا يف األرسالجنود ميكن أن يقعو

  Coral Sea" بحر املرجان البحرية"معركة  7

أبحرت قوة من .. م قرب الطرف الشاميل الرشقي لقارة أسرتاليا1942 مايو 8 إىل 4جرت أحداث هذه املعركة من 

أصبح  ميالً شامل أسرتاليا و400والذي يبعد .. األسطول الياباين لغزو ميناء مورسبي يف جنوب غرب جزيرة غينيا الجديدة

 .ففي ذلك الوقت كانت قوات املحور ال تزال تحقق انتصارات يف كل مكان.. ٍاليابانيون عىل مقربة من أسرتاليا

ًبعد خمسة شهور من النجاح املميز واملتواصل ازدادت ثقة القوات اليابانية بنفسها وأصبحت أكرث تصميام عىل توسيع 

ٌىل أن يحتلوا جزيرة توالغي يف جزر الساملون عىل أن يعقب ذلك هجوم ٍإذ تصور اليابانيون كخطوة أو.. محيط دفاعاتها
  .برمايئ عىل ميناء مورسبي يف جزر بابوا غينيا الجديدة
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ٍم أبحر األسطول الياباين برفقة حاملة طائرات صغرية واثنتني كبريتني ويعرف األمريكيون بالضبط إىل أين 1942 مايو1يف 

ٌعرتاضها قوًة بحرية تتألف من حاملتي الطائرات لنكسينتون ويورك تاون ترافقها مجموعات فريسلون إل.. يتجه اليابانيون

م 1942 مايو 4ٌوتوجه أوىل الرضبات طائرات من اليورك تاون والتي تقوم يف صباح .. خاصة من الطرادات واملدمرات

 يفقد األسطول اإلمرباطوري الياباين حاملة بإغراق مدمرة ومراكب أخرى من القوة اليابانية عند جزيرة توالغي وبعد يومني

ٍطائرات وذلك للمرة األوىل عندما تسقط الحاملة شوا ضحية لرضبة جوية وفيام بعد يدرك األمريكيون بأن اليابانيني ال بد  ً

اليابانيون ٌويتلوا ذلك مرحلة من العمليات البحرية حيث يغرق .. وأنهم يعرفون اآلن بأن قوًة معادية موجودٌة يف املنطقة

 .مدمرًة وناقلة نفط ولكنهم مينون بخسائر يف الجو

لقد كان ثاين أكرب اشتباك يف تاريخ الحرب . فقد كانت املعركة مبارزة بني حامالت الطائرات استمرت خمسة أيام

  .وإمنا كان اإلشتباك بني طائرات الحامالت.. البحرية مل تتبادل فيه السفن البحرية طلقة واحدة

ويف غضون بضعة ساعات يتم تنفيذ رضبتني .. لطلعات االستكشافية من كال الجانبني مكان سفن الجانب اآلخروتحدد ا

ويلتقط رادار .. ٌوتصاب حاملة الطائرات اليابانية شوكاكو فيشب فيها حريق كبري.. جوية واحدة يابانية وواحدة أمريكية

ٌنية فتنطلق العرتاضها دورية جوية أمريكية غري أنه يتم إرسالها إىل الحاملة األمريكية لنكسينتون اقرتاب الطائرات اليابا ٌ

  .وتحلق الطائرات اليابانية.. االرتفاع الخطأ

كام أن الحاملة اليابانية .. أرغمتها عىل العودة إىل اليابان.. وأرغمت األرضار التي لحقت بالحاملة اليابانية شوكاكو

وتنفجر .. املغرية فوق وتحت املقاتالت األمريكية دون أن يعرتض سبيلهم يشء. ًالثانية هزويكاكو تعرضت لإلصابة أيضا

كام تصيب قنبلتان أخريتان الحاملة األمريكية لنكسينتون .. قنبلة يف عمق الحاملة األمريكية يورك تاون ويشب حريق

  ..جراء تلقيها رضبات من العدوًالتي تصاب أيضا بقذيفة طوربيد من حاملة الطائرات شوكاكو وقد أصيبت إصابات بليغة 

ومنعه من التوغل يف اتجاه .. نجح األسطول األمرييك يف صد األسطول الياباين.. وبعد أن جرت معركة جوية عنيفة

  ..أسرتاليا

إن التخريب واإلعتداءات والقسوة املوجهة إىل .. وقد أعلن املراقبون الحربيون أن اليابانيني قد متيزوا بالرباعة والقسوة

  ..ًمل تكن إهانة للحلفاء بل كان مصدرا لغضبهم الشديد.. األرسى

  
  خريطة معركة بحر املرجان عن قرب
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  الخريطة تبني الهجامت اليابانية املكثفة عىل شبه جزيرة باتان

  واخرتاق جبهة القوات األمريكية والفيليبينية

***  

 م1942عام ) ياماموتو(هجوم 

.. قظت لديهم طموحهم بعد الغارات األمريكية عىل طوكيو وبعض املدن اليابانية األخرىكان القادة اليابانيون قد استي

وبالتاىل حددوا .. وأيقنوا أن الحفاظ عىل مكاسب اإلمرباطورية اليابانية يف الباسيفيك مرشوط بتوسيع نطاق نفوذهم

 :أهدافهم الجديدة يف ضوء رضورتني أساسيتني

  .تي حققوها بغزواتهمالحفاظ عىل املكاسب الخارجية ال .1

 .حامية الوطن من غارات الحلفاء الجوية .2

  .ًجزر هاواي وجميعها مل تكن غرضا من أغراض الغزوات السابقة.. أسرتاليا.. الهند: هذه األهداف الجديدة هي

وعىل جزر .. وعىل ميداوي يف الوسط.. هو أن تضع يدها عىل جزر األليوشني يف آالسكا.. إن ما كانت تهدف اليابان إليه

وبذلك يتسنى لهم تهديد جزر هاواي وأسرتاليا وقطع خطوط .. وهيربيد وجزر بابوا غينيا الجديدة يف الجنوب.. فيجي

 . التموين األمريكية باتجاه أسرتاليا ثم تقوية قواتها الدفاعية ضد الهجامت الجوية الحليفة

ًإلمتداد بحيث أن شيئا مل يعد قادرا عىل إيقافها أبدام كانت االنتصارات اليابانية من القوة وا1942ويف ربيع عام  ً ً. 

فقد حقق اليابانيون .. أصبحت اإلمرباطورية اليابانية سيدة آسيا.. ومع تقدم الدبابات اليابانية إىل عمق آسيا الصغرى

هجوم الياباين وتهاوت قوات الحلفاء يف كل أنحاء جنوب رشقي آسيا واملحيط الهاديء تحت وطأة ورضاوة ال.. أهدافهم

  .حيث نرشوا سيطرتهم عىل املحيط الهاديء عرب البحر والجو وصوالً إىل جزر هاواي
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  .كان العائق الوحيد الذي حال دون اجتياح جزر هاواي هي قاعدة أمريكية تقع يف جزيرة ميداوي

وكان قد تنبأ بأن .. ظم زمالئهيدرك حقيقة املوقف العسكري أكرث من مع) ياماموتو(ويف طوكيو كان األدمريال الياباين 

القوات اليابانية ستكون قادرًة عىل أن تصول وتجول ملدة ستة شهور تبدأ بعدها القوة الصناعية املتفوقة للواليات املتحدة 

  .ويف نهاية األمر تصبح قوَة ال تقاوم.. بفرض نفسها

وعالوًة .. ٍت طائرات عاملة مقابل ثالث ألمريكاأربع حامال) ياماموتو(لكن الشهور الستة مل تنتهي بعد وما تزال لدى 

ًعىل ذلك فإن حامالت الطائرات اليابانية كانت أكرب حجام وتحمل عددا أكرب من الطائرات مام تحمله السفن األمريكية ً.  

بحرية ًوالقضاء كليا عىل القوة ال.. وأراد اليابانيون أن يدمروا ما تبقى من األسطول األمرييك يف املحيط الهاديء

وجذب .. وتطلب تحقيق ذلك شن هجوم تضلييل عىل جزر األليوشني يف أالسكا ومن ثم احتالل ميداوي.. األمريكية

 .ٍاألسطول األمرييك إىل معركة مميتة

 .ٍقد وضع خطة ترمي إىل جر األمريكيني إىل معركة رئيسية بني األساطيل) ياماموتو(ًبناءا عىل ذلك كان 

 1942يكيني يف املحيط الهاديء فقد وصل األدمريال األمرييك جاسرت نيمتز يف عيد الكريسامس عام بالنسبة للقادة األمر

ًلكنه كان يدرك أيضا موطن ضعفه األكرب وهو .. ًكان يدرك جيدا مدى قوة األسطول الياباين.. للملمة األشالء يف بريل هاربر

  .خطوط املخزون النفطي

ٍميتد آلالف من .. كان خط أنابيبها النفطي طويالً..  امتداد آسيا واملحيط الهاديءتوسعت االمرباطورية اليابانية عىل

ًوكان اليابانيون يتحرقون شوقا إلنهاء .. إىل اليابان» ماليزيا وجاوا وأندونيسيا وسنغافورة وبورنيو«األميال من الهند الرشقية 

 . املهمة التي بدأوها يف بريل هاربر

إن «: الحربية ال سيام أنه قال يف عدة مناسبات) ياماموتو(ًألكرث أهمية يف توقيت خطط وكان النفط هو العامل ا

  .»أما بعد ذلك فال أدري.. ٍمبقدور األسطول الياباين املحاربة لسنة واحدة

    ملاذا ميداوى؟

ألمريكيني ال ميكنهم بأن ا)) ياماموتو((ويعرف .. ٍمتتاز جزيرة ميداوي بأهمية اسرتاتيجية تفوق حجمها الجغرايف بكثري

ألن ذلك سيعرضهم للخطر األساىس الذي تقوم عليه دفاعاتهم يف املحيط .. السكوت عىل احتاللها من قبل اليابانيني

ٍإرسال قوة صغرية شامالً إىل جزر ) ياماموتو(واقرتح .. وأن األسطول األمرييك سيربز ويقاتل مهام كانت حالته.. الهاديء ٍ

فقد كان األسطول األمرييك يف املحيط الهاديء ينتظر .. ثم يقوم اليابانيون مبهاجمة ميداوي.. ويهاألليوشني بقصد التم

  .الهجوم الياباين التايل

ٌفقد كان فريق من محلىل الشفرة الالسلكية املحرتفني .. يف جزر هاواي) هايتو(أما يف مبنى البحرية الرسي يف محطة 

وهو ذاته مهندس الهجوم ) ياماموتو(لالسلكية املشفرة التي يرسلها األدمريال الياباين ٍيقومون بجهد كبري لقراءة الرسائل ا

  .»بريل هاربر(عىل مرفأ 

  .هو زمان ومكان هذا الهجوم.. ولكن ما يجهلونه.. ًهم يعلمون أنه يطوف املحيط الهاديء تحضريا للرضبة القادمة
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الشجاعة والتضحية بالنفس من .. الرشف.. كالوفاء.. التقليديةصفات الجندي الساموراي ) ياماموتو(يجسد األدمريال 

يك يعلم بأنه عىل اليابان أن .. ٍيتمتع مبكر اسرتاتيجي.. فهو أكرث أبطال اليابان العسكريني شهرًة.. دون الخوف من املوت

 .قبل أن تتمكن الواليات املتحدة من جمع قوتها الهائلة وتحريكها.. ترضب برسعة وقوة

ٍعىل معرفة وثيقة بالواليات املتحدة األمريكية) ماموتويا(إن  ًالتي أرسل إليها حني كان ضابطا شابا ليدرس يف جامعة .. ٍ ً

ٍكام عمل كملحق عسكري ياباين يف عاصمتها واشنطن.. هارفارد وهو اآلن يرأس األسطول الياباين الضخم الذي يواجه .. ٍ

  .ٍرات وعدة سفن حربية يف املحيط الهاديء ًأسطوالً أمريكيا يتألف من أربع حامالت طائ

الذي ) ياماموتو(يف هاواي كان قائد األسطول األمرييك يف املحيط الهاديء األدمريال جاسرت منيتز يخىش من هجوم 

الذي يخفي .. ِوكذلك األمر بالنسبة إىل اإلستخبارات البحرية يف واشنطن الذي تبحث عن جواب لهذا اللغز.. ًسيكون مفاجأ

يف هذه األحيان بدأ األدمريال منيتز بالحصول عىل ..  غري القابل لالخرتاق«GN 25»فاصيله نظام الرتميز البحري الياباين ت

ًهذه املحطة التي تخفي فرعا .. وذلك من محطة هايتو وليس من مقر البحرية يف واشنطن.. بعض األسئلة عىل أجوبته

  .ً. عاما36زف روشفرت الذى كان عمره وقتها لالستخبارات البحرية يقوده املالزم أول جو

فتلقى التدريب عىل حلها يف .. ترك روشفرت جامعة كاليفورنيا ليلتحق بالبحرية حيث ازداد اهتاممه بالرموز والشفرية

ّواشنطن ثم عني يف االستخبارات البحرية وأرسل إىل طوكيو ليتعلم اللغة اليابانية التي أتقنها ِ ُ.  

ُللتمكن من قراءة رسائله الالسلكية قبل أن يقوم ).. ياماموتو(حيد للجميع هو حل الرتميز الخاص لكان االهتامم الو

وعقيدته .. ويتابع روشفرت الشهري بقدرته املتميزة عىل حل الرموز عمل رجاله يف محطة هايتو ليل نهار.. بهجومه التايل

  ً.ائد اليوم عىل ما سيقوم به عدوه غداٌهي أن عميل االستخبارات لديه مهمة واحدة تقيض بأن يطلع ق

تعتمد عىل بطاقات الكمبيوتر لتصنيف املعلومات امللتقطة من رسائل .. ًاستعمل الفريق يف عمله تقنية حديثة

  .اليابانيني والتي تجمع فيام بعد للتحليل

ِ مل يخرتق من قبل ا«GN 25»بينام اعتقد اليابانيون بأن نظام الرتميز البحري لديهم  يقوم روشفرت .. ألمريكينيُ

م 1942هذه الرسائل عكست يف شهر مايو .. ٍوفريقه يف هاواي بقراءة مقتطفات بسيطة من رسائل اليابانيني الالسلكية

  .ًالتي يعلم األمريكيون أنها تسبق دوما عملية املهمة.. بعد التامرين البحرية واأللعاب الحربية اليابانية

ويتضح منها أن .. إىل أسطوله) ياماموتو(ًوا رموز الشيفرة األمريكيون رسالة مطولة من م يلتقط محلل1942مايو 20يف 

ًعملية كبرية ستقع قريبا ولكن  لذلك يظل هدفه غري واضح حيث أرسل .. ًيستعمل رموزا جديدة ألسامء األماكن) ياماموتو(ً

مام مكن محطة هايتو .. هجوم الضخمة التي يقودهاٍوابالً من األوامر العسكرية عرب جهاز السليك إىل قوة ال) ياماموتو(

  ".أرسل العمليات املربحة الحالية وتعبئة الوقود يف البحر : "من إلتقاط بعض الكلامت مثل

يستطيع روشفرت من خاللها معرفة قرار .. ًاآلن يعلمون أن هناك شيئا يتم التحضري له لكن أين سيحدث

سيد املفاجآت ) ياماموتو(يعترب .. ولكن من غري معرفة أين ومتى سيتم ذلك. .بالقيام بخطوته الرئيسية) ياماموتو(

ٍويفكر يف تدمري سفن وطائرات نيمتز بوابل من النريان خالل معركة حاسمة   تضم قوة ميداوي عنارص هامة يف.. ٍ
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ٍبجمع قوة بحرية مروعة) ياماموتو(حيث قام ..  األسطول الياباين حربية وأربع حامالت طائرات ً سفينة 11يف عدادها .. ٍ

 الياباين يشري «GN 25»حدد رجال روشفرت بأن نظام الرتميز .. ًيجعلها تتفوق عدديا عىل قوة الواليات املتحدة البحرية

التي .. «AF»املعلومات األخرية التي استطاعوا اعرتاضها تردد حريف .. ٍإىل املنطقة واملكان بإستعامل حرف من األبجدية

  .التايل) ياماموتو(أكيد إىل هدف تشري بالت

ُ هي جزيرٌة صغرية يف وسط املحيط الهاديء تدعى «AF»روشفرت يعتقد بأن «AF»أما السؤال فهو أين تقع 

أو حتى مرفأ بريل هاربر .. أو قناة بنام..  ممكن أن تعني أسرتاليا«AF»ًأما واشنطن فتعارض بشدة قائلة أن .. ميداوي

أصاب هذا التنافس الشديد بني واشنطن وهاواي األدمريال منيتز .. من االرتباك بدالً من التواصلًمام خلق جوا .. ًمجددا

.. مام دفعه بعد قراءة التقارير املتضاربة إىل الضغط عىل روشفرت لتأكيد معلومات محطة هايتو بالوقائع.. باإلحباط

ٍن رسالة السلكية واضحة تشري إىل نقص حاد  تقيض بأن يرسلو«AF»ٌعندها خطرت لفريق روشفرت خطة لتحديد موقع  ً ً

 تنقصها املياه «AF»ويرسل جهاز اإلستخبارات تقارير بأن جزيرة .. فيبتلع اليابانيون الطعم.. يف املياه عىل جزيرة ميداوي

 يقتنع األدمريال نيمتز بأن روشفرت هو عىل صواب ومينح ثقته..  هي جزيرة ميداوي«AF»فيؤكد ذلك أن .. العذبة

  .الكاملة لفريق هايتو الذي يركز جهوده عىل معرفة تاريخ الهجوم

ٍوبعد مجهود برشي كبري يعلم محللو الرموز بأن الهجوم سيكون يف  ًووضع منيتز خطة ذكية تعتمد .. 1942 يونيو 4ٍ ً

 مجال الطائرات ًحيث وزع حامالت الطائرات الثالث املتبقية لديه حول جزيرة ميداوي بعيدا من.. عىل عنرص املفاجأة

 .ٍوحرص منيتز عىل وضع حامالت طائراته يف موقع ال يتوقع اليابانيون وجودها فيه .. اليابانية االستطالعية

عىل وشك أن تندلع وستقرر أحداث يوم الهجوم ملن ستكون ) ياماموتو(لقد كانت املعركة الفاصلة التي لطاملا متناها 

  . األمرالسيطرة عىل املحيط الهاديء يف نهاية

***  

 "Midway"معركة ميداوي البحرية 

وبعد ستة أشهر من .. وهي جزيرة مرجانية صغرية ونائية.. جزيرة ميداوي هى جزيرٌة هامة يف وسط املحيط الهاديء

هذه املرة كان .. ًشن اليابانيون هجوما عىل القوات األمريكية املتمركزة يف جزيرة ميداوي" بريل هاربر"قيام معركة 

  .ريكيون مستعديناألم

عىل الرغم من معرفة .. جزيرة ميداوي) ياماموتو(م ويف الوقت الذي توقعه روشفرت ترضب قوة 1942 يونيو 4يف 

  .قاموا بإطالق كل األسلحة املتوفرة عىل الطائرات اليابانية املهاجمة.. القوات الربية األمريكية يف ميداوي بقيام الغارة

بينام .. قاذفات قنابل وطوربيد لرضب السفن.. وهنا أقلعت الطائرات األمريكية.. نيثم نشب قتال عنيف بني الطرف

  .اليابانية» زيرو«تهيأت املطاردات ملقاومة الطائرات اليابانية املغرية وقد تبني أن املطاردات أعجز من أن تواجه طائرات 

ُ منخفض فوق الجزيرة لتلقي بأسلحتها املميتة ٍخالل الجولة األوىل من الهجوم تتحرك القاذفات اليابانية عىل ارتفاع

  ..  قاذفة41أما األمريكيون فقد أرسلوا .. عىل املدافعني الذين بال حول أو قوة
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ًشنت هجوما عنيفا عىل القاذفات األمريكية وفجرتها» زيرو«ٌلكن أمواج من الطائرات اليابانية  وخرس سالح الجو .. ً

وقد نجت املواقع الهامة من .. ٍاذفة دون أن يبلغ طوربيد من طوربيداتها أي هدف له ق41ً قاذفة من أصل 35األمرييك 

  .ُاملغريين مبعجزة خارقة من مدارج وراديو ورادار

*** 

ويف .. غري أنها منيت بخسائر فادحة.. ثم انطلقت الطائرات األمريكية من ميداوي ملالقاة طائرات الخصم فوق الجزيرة

ًفات اليابانية دمارا واسعا يف الجزيرة فأحدثت فيها تخريبا شديداالوقت نفسه لحقت القاذ ً ً كان الهجوم عىل ميداوي .. ً

ًعنيفا وبدا ناجحا ً.  

الذي كانوا ينوون .. ومل يفكروا يف قصف املدرج.. ًكان اليابانيون واثقني جدا من الفوز.. نفذ الهجوم الجوي وفق الخطة

 .استخدامه بعد أن يحتلوا الجزيرة

ٍوعزز قراره هذا بوجود رسب آخر من قاذفات القنابل األمريكية .. ٍ األمريال ناجومو توجيه رضبة ثانية للجزيرةقرر

ٍحيث كان ما يزال األمريال الياباين يفتقر إىل معلومات .. كانت تهاجم حامالت الطائرات اليابانية حيث يتم صدها بسهولة

ٍ هذه األثناء قد متركزت يف موقع مالئم وأرسلت طائراتها لرضب األسطول عن حامالت الطائرات األمريكية والتي كانت يف

 .الياباين

وعادت الطائرات اليابانية من هجومها الثاين عىل جزيرة ميداوي يف نفس اللحظة التي وصلت فيها القاذفات 

 100إذ يتم إسقاط أكرث من .. تهاويف هذا الوضع بالغ الخطورة تثبت طائرات زيرو اليابانية جدار.. األمريكية لشن هجومها

  .ٍطائرة أمريكية دون أن تتمكن من تحقيق ولو إصابة واحدة

وحدث أن القاذفات األمريكية التي سقطت قد اجتذبت املطاردات .. ولكن الطائرات األمريكية طاردت ثالث حامالت

ٍ وعىل حني غرة ينقلب املوقف بشكل ..بحيث خال الجو لقاذفات حاملة الطائرات األمريكية الثانية» زيرو«العدوة 

ًوتحلق بعيدا عن املنطقة » إنرت برايز« من القاذفات املنقضة األمريكية انطلقت من الحاملة 50إذ تضل سبيلها .. مذهل

ٍوأثناء العودة يتنبأ قائد املجموعة إىل وجود مدمرة يابانية ويتمكن بذلك من العثور عىل املكان الذي تدور .. املستهدفة

أما القاذفات األمريكية القادمة فقد كانت .. ٍوكانت طائرات زيرو اليابانية تحلق كلها عىل ارتفاع منخفض.. يه املعركةف

وملا كانت حامالت الطائرات اليابانية تقوم بتزويد دفعات من الطائرات املقاتلة بالوقود والذخائر فلقد .. ًتحلق عاليا

  .فيام تبعرثت فوقها القنابل ومخازن الذخرية كانت أسطحها مغطاًة بخراطيم الوقود 

ًعند الساعة العارشة والنصف صباحا شنت أوىل القاذفات األمريكية هجومها ويف غضون خمس دقائق فقط تبدل .. ً

َميزان القوى يف املحيط الهاديء كليا حيث طارت القاذفات األمريكية فوق سفن العدو وألحقوا اإلصابات بها ودمر  ِ ُ ً

 . اليابايناألسطول

.. ٍإذن حني عادت الطائرات اليابانية إىل حاملة الطائرات إلعادة التزود بالوقود مرة أخرى بأقىص مرحلة من الحساسية

  .ٍعند تلك اللحظة ظهرت الطائرات األمريكية وقصفتها وقد كانت هذه نقطة تحول حاسمة يف جبهة املحيط الهاديء
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ٌلقد منيت ثالث من بني حامالت الطا واجتاحت النريان املستعرة سفينة القيادة .. ٍئرات اليابانية األربع بإصابات مبارشةُ

.. فيام قام األمريال ناجومو بنقل مقره إىل طراد.. ومتكنت فرق اإلطفاء من إنقاذ الناجني من أفراد طاقمها.. أكاجي

  . املشتعلوهلك كثريون بعد سقوطهم يف املاء املغطى بالنفط.. وحارصت النريان املئات

  .. لتغرق فيام بعد.. ٍب مشتعلة يف كل جزء من هيكلهاالـلـهوألسنة .. وتركت الحاملة سوريو تغرق يف املاء

ويأمر ناجومو بتوجيه .. ًأما الحاملة هوريو فقد ظلت قوتها الكبرية من املقاتالت والقاذفات سليمة بشكل شبه كامل

  .ألمريكية يورك تاونٍرضبة مضادة كانت من نصيب حاملة الطائرات ا

ُفتوقف عمليات تزويد الطائرات .. ًوبعد أن تلقت حاملة الطائرات األمريكية يورك تاون تحذيرا بواسطة الرادار

ٌوتنطلق دورية منها ملالقات اليابانيني وتنشب معركة جوية عنيفة.. بالوقود ٌووسط هذه املعركة تنقض مجموعة من .. ٌ

وعندما استدار الطيارون اليابانيون .. وتنجح يف تحقيق ثالث إصابات.. ة الطائرات األمريكيةالقاذفات اليابانية عىل حامل

وعىل ضوء ما حل بسفنهم يف الصباح فقد ظن .. بالـلـهوألسنة .. تلفها سحب الدخان" اليورك تاون"ليعودوا كانت 

 إخامد النريان واستعادت املقدرة عىل الحركة إال أن ذلك مل يحدث إذ تم.. قد قيض عليها" اليورك تاون"اليابانيون بأن 

  .واإلبحار وانطالق الطائرات منها

ٍلقد كان هناك حاجة ماسة لتلك الطائرات األمريكية وذلك ألن الحاملة هوريو أرسلت طائراتها ثانية لتحلق عىل علو  ً ٌ

  .ثم يتم إخالؤها فيام بعدُمنخفض لتطلق طوربيداتها فيصاب اثنان منها الهدف فتتعطل اليورك تاون وتحرتق 

ٍبتجميع بقايا قواتهم الجوية لتوجيه رضبة أخرية ) هورلك(و) إنرت برايز(يف تلك األثناء قامت الحاملتان األمريكيتان 

وتصيب أربع قنابل هوريو ومتزقها فتشتعل .. فخرجت قاذفاتهم من بني السحب لتأخذ اليابانيني عىل غفلة.. ضد هوريو

نفجر صناديق الذخرية وتندلع حرائق هائلة عىل سطح الحاملة ومل تكن هناك فرصة إلنقاذ هذه خزانات الوقود وت

 . السفينة الضخمة

  .. وتطلب األمر بعض القنابل ليك تصيب الهدف بدقة للقضاء عىل نصف أسطول حامالت الطائرات اليابانية

وكانت .. ة واإلطالع عىل مجريات املعركة الضاريةيف هاواي استطاع محللو الرموز اعرتاض رسائل اليابانيني الالسلكي

  .فقام األمريال ناجومو بإخالء السفينة.. ُالتى أصيبت واشتعلت" أكاجي"ُقاذفات القنابل تهاجم حاملة الطائرات 

.. فأصيبت بالقنابل واشتعلت.. ٍتتلقى هى األخرى رضبات مبارشة من قاذفات القنابل" كاجا"وكانت حاملة الطائرات 

  .وغرقت..  انفجرتثم

وانتهت املعركة التي ".. يورك تاون"وبعد ذلك بيومني أغرقت إحدى الغواصات اليابانية حاملة الطائرات األمريكية 

 .ٍاستمرت ثالثة أيام وثالث ليال متوالية

ًوهكذا كانت معركة ميداوي نرصا أمريكيا كبريا ً قطة تحول كبرية كام كانت ن.. ًخاصة يف مجال اإلستخبارات العسكرية.. ً

إال أنه كان البد من .. ًوأحدثت تحوالً حاسام ال رجعة فيه يف ميزان القوى يف املحيط الهاديء.. يف جبهة املحيط الهاديء

ٍخوض رصاع هائل وقاس قبل أن يتمكن األمريكيون وحلفاؤهم من إحراز النرص النهايئ ٍ وكانت حصيلة الدفاع عن .. ٍ

  .واحميداوي خسارة عالية يف األر
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القتال الحقيقي اآلن هو بني االنضباط : مع أسطوله املدمر خاطب رجاله بقوله) ياماموتو(وبعد أن انسحب األدمريال 

  .الياباين وبني التقنية العلمية والصناعة األمريكية

***  

 "Gazala Line"معركة خط الغزالة 

 الدفاعي داخل ليبيا وفيه عدد من الحصون القوية استند الربيطانيون عىل خط الغزالة1942ويف نهاية شهر مايو عام 

.. أما قوات املحور فكانت تستعد إلخرتاق خط الغزالة املحصن يف خطة وضعها الجرنال األملاين روميل).. بري حكيم(ومنها 

  . بهدف اجتياح خط الغزالة1942مايو 26وتم تنظيم قوات املحور وتقرر هجوم قوات املحور يف يوم 

 13 الربيطاين يعاونه الفيلق ال 30ويف هذا الهجوم تقدم الفيلق ال .. يف ليبيا" الكولدرون"وم يف منطقة ثم بدأ الهج

.. لكن فشل هذا الهجوم.. م لتدمري قوات املحور يف وسط خط الغزالة1942 يونيو 6 و5يف يومي " الكولدرون"عىل منطقة 

ومتكن ..  بانزر15 بانزر والفرقة ال 21روميل بهجوم مضاد بالفرقة وبذلك بدأت فيالق املحور تحت قيادة الجرنال األملاين 

وأرس جميع القوات الربيطانية يف منطقة .. من تدمري قيادة الفرقة السابعة املدرعة وقيادة الفرقة الخامسة املشاة الهندية

 .الكولدرون

ُم وقد أرس نتيجة لهذه املعركة حوايل 1942 يونيو 6 و5وأصبحت القوات الربيطانية يف حالة فوىض وتخبط خالل ليلتي 

وهكذا أصيب الجيش الثامن الربيطاين بهزمية كبرية كانت مبثابة نقطة التحول يف العمليات ..  آالف جندي بريطاين4000

 .العسكرية التي تلتها حتى انهيار خط الغزالة بأكمله

  
  روميل يشاهد عرب املنظار موقف قوات الجانبني

يف .. ًتكبد فيه أكرب نسبة من الخسائر قياسا بأي هجوم قبله.. اجهته قوات املحور يف حرب الصحراءودار أعنف قتال و

 دشمة من األسمنت املسلح وكان من أقوى 1200 مكونة من )1(»بري حكيم«حيث كانت دفاعات .. معارك شامل أفريقيا

 .الحصون يف خط الغزالة الدفاعي

 بانزر 15 بدأت مجموعة من مشاة الفرقة 1942 يونيو 9ً وتحديدا يف 1942ونيو  ي11 إىل 7بدأ الهجوم يف الفرتة من 

وقد تقدمت ..  املشاة اآللية الخفيفة بالهجوم من الجنوب90كام بدأت الفرقة .. من الشامل» بري حكيم«باقتحام دفاعات 

 .ةبعد أن تكبدت خسائر جسيم» بري حكيم«قوات اإلقتحام إىل مسافة كبرية داخل دفاعات 

                                                 
  .ً كيلو مرتا إىل الجنوب من الساحل الليبي يف صحراء برقة70يقع برئ حكيم عىل بعد   )1(
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» بري حكيم«ونجحت يف اخرتاق دفاعات .. م تابعت قوات املحور هجومها العنيف مرة أخرى1942 يونيو 10ويف 

بري «فانسحبت قوات الحلفاء من .. وأصبح من املستحيل عىل قوات الحلفاء االستمرار يف الدفاع عن مواقعهم الحصينة

  .»حكيم

  .»بري حكيم« املشاة اآللية الخفيفة 90ة م احتلت الفرقة األملاني1942 يونيو 11ويف صباح 

 مفتاح دفاعات خط الغزالة

ٍ بعد أن انتهت حالة الهدوء بهجامت شنها املشاة األملان 1942 يونيو 13 إىل 12ودارت املعارك حول جرس الفرسان من 

  .ُوقصد بهذه الهجامت جر قوات االحتياط الربيطانية إىل خطوط القتال.. عىل مواقع خط الغزالة

ٍفأرسل الجرنال روميل وحداته املدرعة واآللية جنوبا عرب الصحراء يف محاولة منه لاللتفاف حول جناح القوات  ً

ٍلكن زخم الهجوم توقف وتحول إىل قتال رشس يائس.. الربيطانية ومهاجمتها من الخلف وبذلك سحب روميل مدرعاته .. ٍ

دفعية امليدان واملدافع املضادة للدبابات ليك يدحر خطر الهجامت ثم نرش روميل م.. ًنظرا لشدة الحرارة ورضاوة القتال

 .الربيطانية املضادة

ًويف سلسلة من املعارك متكن روميل من جر املدرعات الربيطانية إىل مدى رمي مدافعه ملحقا بها خسائر كبرية قبل أن  ُ ٍ

 مذبحة الدبابات الربيطانية وتحطم ما بقي منها حيث جرت.. يدفع بدباباته إىل األمام للقضاء عىل التشكيالت الربيطانية

وانهالت النريان املميتة من نواحي متعددة عىل الفرق الربيطانية املحشودة يف .. الواحدة تلو األخرى يف ميدان املعركة

 .وخفت وطأة هجامتها املضادة بنفس النسبة .. ًمكان ضيق وبدأت قوتها يف االضمحالل تدريجيا

وكانت نتيجة أعامل .. وانهيار خط الغزالة الدفاعي.. بتدمري الجزء األكرب من القوات املدرعة الربيطانيةوانتهت املعركة 

وهو مفتاح دفاعات خط الغزالة ..  سقوط مواقع جرس الفرسان الدفاعية1942 يونيو 13قتال قوات املحور يف نهاية يوم 

  .ٍيطانية وبدأ مبطاردتها باتجاه طربق وهي يف حالة من التشتتنفسه وبتلك املعركة قصم الجرنال روميل بظهر القوات الرب

  
 الخريطة تبني اخرتاق قوات املحور لخط الغزالة الدفاعي الربيطاين يف وسط ليبيا

 حصار طربق

ومن بني العوائق التي اعرتضت قوة األملان املاحقة .. بعدها أرسل روميل قواته الرئيسية ملهاجمة طربق من الخلف

 وشارك يف املعركة 1941فقد كان الربيطانيون قد سيطروا عىل املرفأ منذ دحر القوات اإليطالية عام .. فأ طربقكان مر

  .كتيبتان من الهنود
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بدأ الهجوم األملاين عىل طربق وبدأ التمهيد النرياين بواسطة الطائرات 1942 يونيو 21 إىل 18وخالل يف الفرتة من 

 .اق واملدفعية يف رضب منطقة االخرت

ًوهوجمت املواقع الربيطانية تباعا .. ورسعان ما حارصها األملان.. متكنت قوات املحور من االنقضاض عىل طربق

لكن شجاعة الربيطانيني مل تكن كافية .. بواسطة الجنود األملان وتم االستيالء عليها بعد قتال متالحم وحيش عنيف للغاية

 .لهزم النازيني

العنيدة استسلم الربيطانيون ما عدا الهنود مل يكونوا قد عرفوا باالستسالم واستمرت املعركة ًوأخريا يف وجه الظروف 

يف النهاية اضطروا إىل .. خالل تلك املحنة بقية روح القتال عند الهنود عالية إىل أن نفذت املياه والذخرية.. يومني

  .االستسالم

 وبذلك أحرزت قوات املحور أعظم انتصاراتها يف حرب 1942 يونيو 21وكان ذلك يوم .. استسلمت طربق يف النهاية

  .برتقية روميل إىل رتبة مارشال» الفوهرر«وصعق العامل لهذا النبأ فأرسعت القيادة األملانية .. الصحراء

***  

 "Guadalcanal"اإلنزال يف جزيرة جواد القنال 

ومغطاة بغابات .. بلية مليئة بالوديان الوعرةوهي جزيرة ج.. تعترب جزيرة جوادالقنال من جزر الساملون الشهرية

وأوبئة استوائية .. وهي وديان تعشش فيها املالريا والتيفوس.. مناخها ثقيل وحار.. وسهول ذات نباتات عالية.. استوائية

من . .م اكتشف األمريكيون أن اليابانيني يشيدون قاعدة جوية عىل جزيرة جواد القنال1942ويف شهر يوليو عام .. أخرى

  .ٍهناك تصبح أسرتاليا مهددة بالتعرض الحتالل مبارش

م قام مكتب الخدمات اإلسرتاتيجية مبهاجمة القوات اليابانية القليلة املتمركزة يف جزيرة 1942 أغسطس7 ويف ليلة 

وكانت .. لليلُبينام كان اليابانيون يدعمون مواقعهم أثناء ا.. فنزل الرجال من القوارب عىل ضفاف بعض األنهار.. جواد

وتدمري االمدادات .. هدف تلك العمليات التمهيد لعمليات إنزال الرماة البحريني األمريكيني يف الجزيرة يف الصباح

  .وأمكن يف ذلك اليوم فتح الطريق للمشاة األمريكيني الذين سينزلون عىل الشواطيء.. وجرت اشتباكات ليلية.. اليابانية

د تلفت أنظار التامسيح الرشهة التي كانت موجودة يف األنهار وهاجمت جنود وأصبحت دماء الجرحى من الجنو

لقد كان الليل ملصلحة اليابانيني عندما .. ًوانتحر البعض اآلخر خوفا من وحشية التامسيح.. الطرفني حتى هرب البعض

ونزلت القوات األمريكية .. لنهار كلهأصبح يف وسع األمريكيني أن ينزلوا أسلحة ورجاالً دون أن يتكبدوا خسائر كبرية خالل ا

  .يف جزيرة جواد القنال االسرتاتيجية بدون مقاومة تذكر

***  

  :نالحظ من خاللها شيئني هامني.. وهذه مجموعة صور مختلفة لبعض مشاهد من معارك الحربني

 ..كام هو واضح من تعبريات وجوه الجنود.. رشاسة املعارك -1

  ..ف املعارككثافة وكرثة عدد الجنود يف مختل -2
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 ضابط بريطاين يتفقد أحوال جنوده أثناء الحرب العاملية األوىل
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  الحرب العاملية األوىلجنود بريطانيون يدفعون مركبتهم املعطلة أثناء 

 
 حرب الخنادق التى انترشت أثناء الحرب العاملية األوىل

 
  صورة أخرى من حرب الخنادق

 
  بعض الجنود األملان أثناء معارك الحرب العاملية الثانية
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  عن بعدأحد الجنود يستعد لقذف إحدى القنابل 
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  جنود أمريكيون أثناء معارك الحرب العاملية الثانية

  
 

  
 بعض الجنود يهيئون طوربيد بحري قبل الدفع به عرب مياه البحر
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  جنود يقفزون من إحدى الدبابات

 
 هاية الحرب العاملية الثانيةالروس يقتحمون برلني ن

  
  

  
 دترى أي الحرائق كان يطفأها هؤالء الجنو
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  لحظة انطالق مقذوف من مدفع بعض الجنود

 
 ود أمريكيون أثناء الحرب العاملية الثانيةجن
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  بعض جنود سالح اإلشارة يضبطون راديو اإلرسال واالستقبال
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   القوات األسرتالية1917الحرب العاملية األوىل فرنسا 

  "إيربس"نة تستعد لشن هجوم بالغازات بالقرب من مدي

***  



- 188 - 

  
  

  
  ب اخرتاع أملاينالـلـهقاذفات 

  
  

  
  

  
  

***  



- 189 - 

  محاكامت نورنربج

***  

..  وتناولت املحاكامت يف فرتتها األوىل.. من أشهر املحاكامت التي شهدها التاريخ املعارصنورنربجُتعد محاكامت 

ب متّت محاكمة األطباء الذين أجروا التجار.. ويف الفرتة الثانية.. الرايخ الثالثمجرمي حرب القيادة النازية بعد سقوط 

ّ واستمرت الجلسات حتى 1945  نوفمرب20ُوعقدت أول جلسة يف . الطبية عىل البرش  عقد الحلفاء 1946  أكتوبر1ّ

ّولعل من أهم أسباب عقد الجلسات يف القرص املذكور الدمار .. نورمربغجلسات املحاكامت العسكرية يف قرص اللدي 

تناولت املحاكامت . الحرب العاملية الثانيةّلحلفاء الكثيف إبان ّ جراء قصف ااألملانيةُالشامل الذي آلت إليه دور املحاكم 

معسكرات ومن بني الفظائع املرتكبة إنشاء .. ق اإلنسانية يف أوروبابشكل عام مجرمي الحرب الذين ارتكبوا فظائع بح

فلم يعبأ النازيون . تي اتسمت بأسوأ الظروف املعيشية للمدنيني األوروبيني والزج باملدنيني يف تلك املعتقالت الاالعتقال

 .بسالمة املعتقلني وال بتوفري أدىن سبل الراحة يف تلك املعتقالت

 كيف تأسست املحكمة

 يف وبريطانيا.. واالتحاد السوفييتي.. الواليات املتحدة األمريكية التقى أقطاب الحلفاء الثالثة الكبار 1943يف عام 

.  عن جرائم الحرب خالل الحرب العاملية الثانيةّوقرر الرؤساء يف قمتهم معاقبة املسؤولني.. طهران اإليرانيةالعاصمة 

 آخرون يف محاكامت 1600 من قادة الحزب النازي األملاين يف محكمة نورمبريغ و 200متّت محاكمة .. وبانتهاء الحرب

.. امّومدع ع.. ِقام أقطاب الحلفاء الثالثة بتزويد املحاكم بقاض رئيس وقاض آخر بديل. عسكرية إعتيادية خارج نورمربغ

 .3 بدالً من 4 متكنت من حجز كريس لقاض فرنيس ليصبح القضاة فرنساونذكّر هنا أن 

  الحق املنقوص

ّ الكثري يشكون بعدالة ونزاهة سري مام جعل.. مل يكن من حق املتهمني يف جرائم الحرب العاملية الثانية اختيار القضاة

ّخاصة أن الُقضاة أتوا من بلدان ترضرت بشكل فادح عىل يد املتهمني النازيني.. املحاكامت  الرويسولعّل انتداب القايض . ّ

ًاد السوفييتي أضفي جانبا سلبيا يف نزاهة وعدالة املحاكامتِمن قبل االتح" نيكيشينكو" ّفلم يتوفر للمتهمني طاقم من . ً

كام صاغ القضاة سلسلة من االتهامات التي مل تستند عىل أي من الضوابط .. املحامني ليتوىل مسؤولية الدفاع عنهم

 .ِالقانونية ألي من الدول األربع املشاركة يف املحاكامت

  املتهمون

 :مئة باألربع وعرشين متهمقا

 .هريمان جورينج )1

 .يوكايم فون ريبنرتوب )2

 .رودلف هس )3

 .إرنست كالتنربونر )4

 .ألفريد روزنربج )5

 هانز فرانك )6

 ولهلم فرايك )7
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 فريتز ساوكل )8

 ألربت سبري )9

 هيلامر شاخت )10

 والرت فونك )11

 فرانز فون بابن )12

 بارون فون نيوراث )13

 بالدور فون شرياخ )14

 آرثر سايس انكوارت )15

 جوليوس شرتايخر )16

 ولهلم كايتل )17

 ألفرد يودل )18

 كارل دونتز )19

 هانز فريتشه )20

 إريك رايدر )21

 روبرت يل )22

 جوستاف كروب )23

 مارتن بورمان )24

 االتهامات واألحكام

  االتهامات

 :التخطيط واالعداد إلحدى الجرائم التالية

 جرائم ضد السلم )1

 جرائم حرب )2

 جرائم ضد اإلنسانية )3

*** 
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 األحكام

 ّغري متهم" غ"مدان " م"ّمتهم " أ"

 مالحظات الحكم االسم

حكم عليه غيابيا وعرث . خلف رزدولف هاس كأمني عام للحزب النازي اإلعدام مارتان بورمان

 .1972فاته سنة عىل ر

  كارل دونتز

 10السجن 

 سنوات

 . األملانية وخليفة هتلر كرئيس ألملانياقائد البحرية

  اإلعدام هانز فرانك

 
 ولهلم فرايك

 .1943 و 1933عمل وزيراللداخلية بني  اإلعدام

 
 فريتشههانز 

 .رئيس قسم األخبار يف وزارة الدعاية األملانية بريء

 
 والرت فونك

السجن مدى 

 الحياة

 . ألسباب صحية1957 مايو 16ًعمل وزيرا لالقتصاد وأفرج عنه يف 

 
 هريمان جورينج

 .أحد أبرز القادة النازيني واملساعد األبرز لهتلر اإلعدام
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السجن مدى  رودلف هس

  الحياة

 خففت عقوبة اإلعدام ضده نظرا 1941قبض عليه يف بريطانيا سنة 

 .لوضعه العقيل

 
 ألفرد يودل

 . بعد إعدامه1953اعلنت براءته غيابيا سنة  اإلعدام

 
 إرنست كالتنربونر

أو عن دوره .. مات عنهمل تذكر املصادر التاريخية للحربني أية معلو اإلعدام

 ..يف الحرب أكرث من أدراج اسمه يف كشوف املحاكامت

  
 فلهلم كايتل

 هو 1946  أكتوبر16 وأعدم يف 1882  سبتمرب22فلهلم كايتل ولد يف  اإلعدام

والحرب العاملية عسكري ومارشال أملاين ارتبط اسمه بأملانيا النازية 

. .قيل أنه كان مجرد دمية يف يد هتلر يحركها كيف يشاء.. الثانية

قام هذا األخري بتنحيته من 1945م وقبيل انتحار أدولف هتلر عا

وبصفته قائدا أعىل .. وألقت القوات األمريكية القبض عليه.. مهامه

 مايو 8للجيش األملاين وقع عىل معاهدة استسالم الجيش األملاين يف 

 أثناء مثوله لتوقيع معاهدة اإلستسالم قال بصوت سمعه 1945

ومتت .. ص إال هذاحتى الفرنسيني موجودين هنا مل يكن ينق: الجميع

محاكمته يف محكمة نورنربج التي حكمت عليه باإلعدام بسبب 

وتم تنفيذ حكم .. وجرائم ضد اإلنسانية.. ارتكابه لجرائم حرب

  .1946 أكتوبر 16اإلعدام فيه يف 

 ..اعترب غري قابل للمحاكمة ألسباب صحية ---- جوستاف كروب

 .انتحر قبل بدء محاكمته.. زعيم الجبهة األملانية للشغل ---- روبرت يل

  
فون  كونستنتني

 نورات

ألسباب صحية أخيل سبيله . 1938 إىل 1932عمل وزيرا للخارجية من   سنة15السجن 

 .1954يف نوفمرب 
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 بابنفرانز فون 

 ثم نائب مستشار وسفري لدى النمسا 1932عمل مستشارا سنة  بريء

رغم تربئته يف هذه املحكمة فقد أعادت محكمة اجتثاث . وتركيا

 وحكم عليه باألشغال الشاقة لثامن سنوات 1947النازية اعتقاله يف 

 .أمىض منها سنتني ثم أفرج عنه

 
 إريك رايدر

السجن مدى 

 الحياة

طلب من املحكمة إعدامه ليك . 1943انية حتى سنة قائد البحرية األمل

أفرج عنه يف . ال مييض بقية حياته يف السجن إال أنها رفضت طلبه

 . ألسباب صحية1955

  
يوكايم فون 

 ريبنرتوب

ضعي مخطط عمل وزيرا للخارجية وسفريا لدى بريطانيا وهو أحد وا اإلعدام

 .غزو بولونيا وتشيكوسلوفاكيا واالتحاد السوفيايت

 .ّهو منظر السياسات العنرصية النازية اإلعدام فريد روزنربجأل

  
 فريتز ساوكل

 .قام بنقل خمسة ماليني شخص للعمل الجربي يف أملانيا اإلعدام

 
 هيلامر شاخت

 .عمل رئيسا للبنك املركزي األملاين ووزيرا لالقتصاد قبل الحرب بريء

 .1940 إىل 1933قائد الشبيبة الهتلرية من   سنة20السجن  بالدور فون شرياخ
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آرثر سايس 

 انكوارت

توحيد " (األنشلوس" وساعد عىل 1938عمل مستشارا للنمسا سنة  اإلعدام

ّعني حاكام لهوالندا أثناء احتاللها واستنزف اقتصادها ) ملانيا والنمساأ
 .واضطهد األقليات اليهودية بها

  
 ألربت سبري

عمل مهندسا لدى الفوهرر ثم وزيرا .. هو صديق هتلر املقرب  سنة سجنا20

 وقام باجبار أرسى الحرب عىل العمل يف صناعة 1942للتسليح منذ 

 .األسلحة

  
 جوليوس شرتايخر

 .ساهم يف اضطهاد اليهود ماإلعدا

  

  
  أحد املذيعني يذيع وقائع املحاكامت عىل الهواءإلحدى اإلذاعات
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  قاعة املحكمة يف نورنربج

 )فلهلم كايتل.. يواكيم فون ريبنرتوب.. رودلف هس.. هريمان جورينج: من اليسار إىل اليمني(الصف األول 

 .فريتز ساوكل.. بالدور فون شرياخ.. إريك رايدر.. كارل دونتز: من اليسار إىل اليمني(الصف الثاين 

***  

  مفارقات من الحرب العاملية الثانية

   .1934أول جندي أملاين قتل يف الحرب قتل من قبل اليابانيني يف الصني عام  )1

  . 1940ُأول جندي أمرييك يقتل يف الحرب قتل من قبل الروس يف فنلندا عام  )2

  .  مل ينجوا من الحرب1923م من الشباب الروس مواليد عا% 80 )3

  .  طن كل شهر27700مبتوسط ..  مليون طن من القنابل3.4 أسقط الحلفاء 1945 وعام 1939بني عام  )4

  .  قاذفة ثقيلة أسقطت خالل الحرب12000 )5

  .  آالف فقط10 ألف رجل خدموا عىل منت الغواصات األملانية خالل الحرب العاملية الثانية عاد منهم 40 )6

  .  كان يف مقدورها قصف مدينة نيويورك بكاملها يف طلعة واحدةME 262ملانية النفاثة الطائرة األ )7

  . البلد الوحيد الذي أعلن الحرب عىل الواليات املتحدة هو أملانيا )8

 .مبتوسط جرنال كل أسبوعني..  جرنال136خرست أملانيا  )9

    ***  
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  Berliner Mauer: سور برلني

***  

كان الغرض .. واملناطق املحيطة يف أملانيا الرشقية.. والغريب.. صل شطري برلني الرشقيجدار برلني هو سور طويل يف

..  وجرى تحصينه عىل مدار السنني1961 أغسطس 13بدأ بناءه يف .. منه تحجيم املرور بني برلني الغربية وأملانيا الرشقية

  .ُ وهدم بعد ذلك بشكل شبه كامل1989 نوفمرب 9ولكن تم هدمه يف 

 قسمت أملانيا إىل 1945بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية عام .. ٍإىل وقت قريب يبدو لكثري من األملان أنه ال يقهروكان 

.. االتحاد السوفييتي.. كانت دول االحتالل هي الواليات املتحدة األمريكية.. أربعة مناطق محتلة بحسب اتفاقية يالطة

قسمت .. ًوتبعا لذلك.. دول املتحكمة واملديرة للمناطق املحتلة من أملانياوكانت هذه ال.. اململكة املتحدة وفرنسا

ويف ذات الحقبة بدأت الحرب الباردة بني املعسكر االشرتايك .. ًالعاصمة السابقة للرايخ األملاين إىل أربعة مناطق أيضا

  .ّومثلت برلني مرسحا للمعارك االستخباراتية بينهم.. الرشقي والغرب الرأساميل

يف املناطق املحتلة من قبل الواليات املتحدة ) أملانيا الغربية( بعد قيام جمهورية أملانيا االتحادية 1949يف عام 

بعد ذلك يف املنطقة املحتلة من ) أملانيا الرشقية(وقيام جمهورية أملانيا الدميقراطية .. اململكة املتحدة وفرنسا.. األمريكية

َدعم التقسيم السيايس .. وبقيام كيانني.. قدم وساق عىل حدود كال البلدين لتأمني الحدودبدأ العمل عىل .. قبل السوفييت

  .باإلضافة إىل قوات من حرس الحدود.. ووضع بشكل أويل رشطة للحراسة.. وبني أملانيا الرشقية وأملانيا الغربية.. ألملانيا

وكانت مستقلة عن الدولتني األملانيتني .. العسكرًرسميا كانت مدينة برلني املقسمة أربعة أقسام منطقة خالية من 

.. املناطق الغربية من برلني أصبحت اقرب إىل كونها والية أملانية غربية.. ًولكن عمليا مل يكن الحال كذلك.. الجديدتني

  .ًوخالفا للمعاهدات أعلنت برلني الرشقية عاصمة لجمهورية أملانيا الدميقراطية

ّاردة التي من جملة ما أدت إليه تقييد يف الحركة التجارية مع املعسكر الرشقي خلقت ّومع زيادة حدة الحرب الب

وحدود جمهورية أملانيا .. ًبدء أيضا تعزيز الحدود.. معارك ديبلوماسية صغرية مستمرة باإلضافة لسباق يف التسلح

بني حلف وارسو وحلف .. لرشقي والغريببل أصبحت الحدود بني املعسكر ا.. الدميقراطية مل تعد حدود بني أقسام أملانيا

  .بني قطبني اقتصاديني وثقافيني كبريين.. أي بني أيدولوجيتني سياسيتني مختلفتني.. الناتو

وعىل وجه .. بدأ انتقال أعداد متزايدة من مواطنيها إىل أملانيا الغربية.. ومنذ تأسيس جمهورية أملانيا االشرتاكية

حيث كانت الحدود متر يف وسط املدينة ..  من شبه املستحيل مراقبة الحدود فيهاالتي كانت.. الخصوص عرب برلني

  .وأحيائها

 ماليني أملاين جمهورية أملانيا االشرتاكية وحيث انهم كانوا يف معظم األحيان 3 ترك قرابة 1961 إىل 1949وبني عامي 

وكان سور برلني بذلك الوسيلة ..  وهدد كيان الدولة ككل..هدد ذلك القدرة االقتصادية ألملانيا الرشقية.. من الفئة املتعلمة

كانت القوات األملانية الرشقية تراقب وتفحص التحركات عىل الطرق .. وقبل بناء السور أو الجدار.. ملنع هذه الهجرة

  .ًاملؤدية إىل غرب برلني بحثا عن الالجئني واملهربني

الغربية والرشقيني العاملني يف برلني الغربية حصلوا بتبادل العملة وال ميكن اهامل حقيقة كون الكثري من سكان برلني 

يف السوق السوداء عىل ميزة الحصول عىل املواد األساسية بأسعار مغرية وقلة رشائهم للكامليات العالية القيمة من 

  .األمر الذي كان يضعف االقتصاد يف برلني الرشقية أكرث فأكرث.. الرشق
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  انهياره

ُأعلن .. ً عاما عىل بنائه الذي اعترب تقسيم ملدينة وتقسيم لشعب28 بعد أكرث من 1989فمرب من عام  نو9بتاريخ 

فتوجهت أعداد كبرية من األملان الرشقيني عرب الحدود املفتوحة إىل .. ُللصحافة أن قيود التنقل بني االملانيتيني قد رفعت

  .نيواعترب هذا اليوم يوم سقوط جدار برل.. برلني الغربية

ًوهدم سور برلني الذى قسمت أملانيا بناءا عليه إىل دولتني .. وهذه مجموعة مختلفة من الصور تبني مراحل بناء َ ِ ُ

  ..  كأهم التداعيات املرتتبة عىل الحرب العاملية الثانية.. وغربية.. رشقية
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  يوم هدم السور

***  
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  محارق الهولوكوست

***  

  ..)أو الحل األخري..  الحل النهايئ..  الهولوكوست(

ي بنرش أفكاره عن ما أسامه تحسني النسل البرش) Alfred Ploetz( » ألفريد بلويتز« قام الطبيب األملاين 1904يف عام 

  .ًعن طريق تغيريات اجتامعية بهدف خلق مجتمع اكرث ذكاءا وإنتاجية ألجل الحد من ما أسامه املعاناة اإلنسانية

 Die" الرخصة للقضاء عىل األحياء الذين ال يستحقون الحياة"ُ سنة من هذه الكتابات نرش كتاب باسم 16وبعد 

Freigabe der Vernichtung Lebensunwertem Lebensتب والقانوين كارل بايندنك  للكاKarl Binding الذى كتب 

 وكان الكتاب عن فكرة القيام بتعجيل املوت الرحيم Alfred Hocheالكتاب باالشرتاك مع الطبيب النفيس الفريد هوج 

للمصابني باألمراض املستعصية عالجها ومل يتم يف هذا الكتاب عىل اإلطالق ذكر إبادة أي عرق أو مجموعة بسبب 

ويعتقد البعض أن هذين الكتابني  استخدما فيام بعد من قبل النازيني من أجل استكامل ..  تامءهم إىل دين معنيإن

  .. Endl&ouml;sung der Judenfrageأو الحل األخري ..  خطتهم الشاملة إلبادة اليهود واملعروفة بالحل النهايئ

 للحكم يف أملانيا قام الحزب بالقيام بإعالن مقاطعة كاملة  اي بعد فرتة قصرية من صعود النازيني1933 ابريل 1ففي 

ليوم واحد لألعامل واملنتجات التجارية التي ميلكها اليهود يف أملانيا وتىل هذا األجراء قرارات من قبل سلطات الرايخ 

نع اليهودي من  صدر قرار مي1935 بطرد اليهود من الدوائر و املؤسسات الحكومية ويف عام 1933 أبريل 7الثالث يف 

ًالزواج من غري اليهودية وبالعكس وتم سحب الجنسية األملانية من اليهود وسحب منهم أيضا حق التصويت يف 

  . تم إصدار قانون مينع التالميذ اليهود من دخول املدارس األملانية العامة1938 نوفمرب 15األنتخابات ويف 

  .. واليهود..  إيخمن

والذي ارشف عىل عمليات " أدولف أيخامن"ِ  فقد تم استعامله الول مرة من قبل ..أما مصطلح الحل النهايئ

متت مناقشة خطة ..  يف سجن الرملة1962 يونيو 1الهولوكوست ومتت محاكمته واعدامه من قبل محكمة إرسائيلية يف 

 والذي 1942 يناير 20 يف  جنوب غرب برلنيWannseeُالحل النهايئ يف مؤمتر داخيل للحزب النازي عقد يف منطقة وانيس 

ًمن يهود أوروبا وحرض ذلك االجتامع هيرنيك هيملر أيضا والذي كان من أقوى رجال  % 64نوقشت فيه آلية إبادة 

ٌوهناك نص مخترص من محرض اجتامع الحزب يشري لألسلوب السابق يف تشجيع اليهود ..  ادولف هتلر وأكرثهم رشاسة
  . تغيريه إىل االستبعاد القرسيعىل الهجرة من أملانيا الذى تم

  .. تحت البرش

" تحت البرش"عملية الهولوكوست وبنود الحل األخري بررتها الفلسفة النازية بكونها طريقة للتخلص ممن اعتربتهم 

Untermensch وأن األمة األملانية لكونها عرق نقي Herrenvolk لها الحق يف حكم العامل وأن العرق اآلري يفوق 

 األعراق األوروبية الخليطة مثل الغجر و البولنديون واليهود والسالفييون واأللطيون واألفريقيون وأن يف جودته

ًبعض فصائل املجتمع حتى إذا كانوا من العرق اآلري مثل الشاذين جنسيا واملجرمني و املعاقني جسميا أو عقليا ً ً  
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تحت " كانوا حسب الفكرة النازية من طبقة )1()هود يهوهش( والشيوعيون والليرباليون واملعارضون لفلسفة النازية و
  ".البرش

ًألف ممن اعتربوا شاذين جنسيا و آالف من أتباع  ) 25 – 15( ألف شيوعي ومن 100وتم باإلضافة إىل اليهود إبادة  ُ
ليب القتل  ألف معاق عقليا من اإلنجاب واستعملت أسا400وتم إجراء جراحات طبية ملنع "..  شهود يهوه " جامعة 

ألف من املصابني بعاهات ال  ) 300 – 200( إلنهاء حياة من T4 أو Tiergartenstra&szlig;e 4الرحيم والتي سميت 
  .أمل للشفاء منها

 حيث اجتاحت مظاهرات غاضبة 1938 نوفمرب 9ويعتقد معظم املؤرخني أن البداية الفعلية للهولوكوست كانت ليلة 
 يهودي 100دن األملانية وتم كرس وتخريب املحالت التجارية لليهود وقتل يف تلك الليلة ضد اليهود يف العديد من امل

 مبعنى Kristallnacht.. وسميت تلك الليلة..  ومئات املعابد اليهودية..   محل تجاري7000وتم إتالف ..   ألف30واعتقل 
  .ليلة الزجاج املهشم

 هولوكوست
 وبعض من أملانيا النازيةت الحكومية املنظمة من قبل حكومة هولوكوست هو مصطلح استخدم لوصف الحمال

 كلمة هولوكوست هي كلمة .الحرب العاملية الثانية أثناء أوروبا يف لليهودحلفائها لغرض االضطهاد والتصفية العرقية 
الحرق الكامل للقرابني املقدمة "تعني والتي والتي     holókauston   اليونانيةمشتقة من الكلمة 

 .يف القرن التاسع عرش تم استعامل الكلمة لوصف الكوارث أو املآيس العظيمة".. لخالق الكون

 ولكن الكلمة مل 1942 لليهود كانت يف عام هتلريقة معاملة أول مرة استعملت فيها كلمة هولوكوست لوصف طر
ًوكوست تستعمل حرصيا لوصف حمالت ومع السبعينيات أصبحت كلمة هول.. ًتلق انتشارا واسعا حتى الخمسينيات ُ

أدولف  بقيادة الحزب النازي بالتحديد عىل يد السلطات األملانية أثناء هيمنة اليهوداإلبادة الجامعية التي تعرض لها 
 راةالتو أنفسهم كانوا يستعملون كلمة شواه يف األربعينيات بدال من هولوكوست وهي كلمة مذكورة يف اليهود. هتلر

 .وتعني الكارثة

ُعىل سبيل املثال الهولوكوست اآلسيوي التي استعملت لوصف أوضاع .. هناك أنواع أخرى من الهولوكوست

صف موت  والهولوكست األسود لواإلمرباطورية اليابانية تحت احتالل آسيا وأقىص رشق ط الهادياملحيجزر 
   الصيني والهولوكوستالواليات املتحدةأعداد كبرية من الزنوج عىل السفن التي كانت تقلهم إىل عبوديتهم يف 

   

                                                 
ًمتييـزا ) شـهود يهـوه(ُكام أنهم يفضلون أن يـدعوا بــ .. خرىشهود يهوه هم إحدى الطوائف املسيحية ال تعرتف بالطوائف املسيحية األ  )1(

تشارلز (كانت بداياتهم يف أوائل سبعينيات القرن التاسع عرش يف والية بنسلفانيا األمريكية عىل يد .. لهم عن الطوائف املسيحية األخرى
، "..تالميذ الكتاب املقدس"موعة فيام بعد لتصبح نشأ الشهود عن مجموعة صغرية لدراسة الكتاب املقدس وكربت هذه املج).. تاز راسل

وعظهـم التبشـريي الـدؤوب يف الـذهاب إىل أصـحاب البيـوت وعـرض .. يتميز هؤالء بروابطهم املتينة دون أية حواجز عرقية أو قوميـة
.. سيحيني احتفاالً مبيالد املسيحورفضهم ملظاهر االحتفاالت التي يزاولها أغلب إن مل يكن كل امل.. دروس بيتية مجانية يف الكتاب املقدس

ًوال يخدم الشهود يف الجيش وهم محايـدون سياسـيا إذ ال يتـدخلون بـأي شـكل مـن أشـكال .. وال يحتفل الشهود بأعياد امليالد الفردية
 ألـف 144نـون بـأن كـام يؤم.. كام أنهم ال يؤمنون بالثالوث وال بشفاعة القديسني وال بنار الهاويـة كوسـيلة لتعـذيب األرشار.. السياسة

امللكوت هو حكومة ساموية برئاسـة .. بحسب مفهومهم(سيملكون مع املسيح يف امللكوت " ممسوحني بالروح"ّمسيحي ممن يدعونهم 
وبأن بقية االشخاص الصالحني سيعيشون يف فردوس أريض إذ سريثون األرض ويتمتعون بالعيش إىل األبد بفضل تلـك الحكومـة .. املسيح 

)  مـرة7200أكـرث مـن ) املخطوطـات االصـلية( وهو يرد يف الكتـاب املقـدس الـلـه يؤكد شهود يهوه أن االسم يهوه هو اسم ..الساموية
ّيكـن الشـهود مقـدارا كبـريا مـن االلتـزام تجـاه عقيـدتهم وحرصـا أشـد يف حضـور ". الرب"ولكن املرتجمني قاموا باستبدال االسم بلقب  ً ً ً ّ

 مرات يف السنة يف قاعـات أكـرب أو مالعـب 3ّ األسبوع يف القاعات العامة ويف حضور املحافل التي تعقد االجتامعات التي تعقد مرتني يف
  .1931بشكل رسمي يف العام " شهود يهوه"ّوقام الشهود باتخاذ اللقب . رياضية
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ا أن كلمة هولوكوست تستعمل يف الوقت الحايل عىل ولكن وكام ذكرنا سابق.. الياباين تحت االحتالل الصنيلوصف أوضاع 
الحرب العاملية  يف أوروبا أثناء اليهود وحلفائها إلبادة النازية أملانيااألغلب لوصف الحمالت الحكومية املنظمة من قبل 

 .الثانية

 البداية

 إىل استكامل خطتهم الشاملة إلبادة النازينيُيعتقد البعض أن املنشورات املذكورة أعاله استخدمت فيام بعد من قبل 

 أي بعد فرتة قصرية من 1933  أبريل1 يف sung der Judenfrageö Endl.حل أخري واملعروفة بالحل النهايئ أو اليهود

 قام الحزب بالقيام بإعالن مقاطعة كاملة ليوم واحد لألعامل واملنتجات التجارية التي أملانيا للحكم يف النازينيصعود 

 بطرد اليهود من الدوائر 1933  أبريل7 يف الرايخ الثالث يف أملانيا وتىل هذا اإلجراء قرارات من قبل سلطات اليهودميلكها 

 صدر قرار مينع اليهودي من الزواج من غري اليهودية وبالعكس وتم سحب 1935ويف عام .. واملؤسسات الحكومية

 تم إصدار قانون مينع 1938  نوفمرب15ويف .. ًالجنسية األملانية من اليهود وسحب منهم أيضا حق التصويت يف االنتخابات

 .التالميذ اليهود من دخول املدارس األملانية العامة

 والذي أرشف عىل عمليات أدولف أيخامنعامله ألول مرة من قبل  تم استحل أخريمصطلح الحل النهايئ أو 

متت مناقشة خطة . سجن الرملة يف 1962  يونيو1 يف إرسائيليةالهولوكوست ومتت محاكمته وإعدامه من قبل محكمة 

 والذي 9421 يناير 20 يف برلني جنوب غرب Wannsee وانيسالحل النهايئ يف مؤمتر داخيل للحزب النازي عقد يف منطقة 

ً أيضا والذي كان من أقوى رجال هيرنيك هيملروحرض ذلك االجتامع .. أوروبا يهودمن % 64نوقشت فيه آلية إبادة 

 أملانيا عىل الهجرة من اليهودونصت مخترص محرض االجتامع أن األسلوب السابق يف تشجيع .  وأكرثهم رشاسةأدولف هتلر

 .قد تم تغيريه إىل االستبعاد القرسي

تحت " بكونها طريقة للتخلص ممن اعتربتهم النازية بررتها الفلسفة الحل األخريعملية الهولوكوست وبنود 

 اآلريوأن العرق ..  لها الحق يف حكم العاملHerrenvolk  وأن األمة األملانية لكونها عرق نقي "Untermenschالبرش

وأن .. واألفريقيون واأللطيون والسالفييون واليهود والبولنديون الغجريفوق يف جودته األعراق األوروبية الخليطة مثل 

جرمني واملعاقني جسميا أو عقليا بعض فصائل املجتمع حتى إذا كانوا من العرق اآلري مثل الشاذين جنسيا وامل

 ".تحت البرش"فكرة النازية من طبقة كانوا حسب ال" وشهود يهوه "النازيةملعارضون لفلسفة  واوالليرباليون والشيوعيون

 2000 - 200..1 ألف ممن اعتربوا شاذين جنسيا و 25 –ألف 15 ألف شيوعي و100 إبادة اليهودمتت باإلضافة إىل 

ً ألف معاق عقليا من اإلنجاب واستعملت أساليب القتل 400ومتت إجراءات جراحية أو طبية ملنع " .. شهود يهوه"من 

ن املصابني بعاهات الأمل للشفاء  ألف م300 ألف ـ 200 إلنهاء حياة 4T أو 4e ßTiergartenstraالرحيم والتي سميت 

 .منها
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  كدليل عىل إجراء تجارب زرع أعضاء جسميةمحاكم نورمربجُأحد الصور التي استعملت يف 

يعتقد البعض أن الهولوكوست كانت من أكرث عمليات اإلبادة الجامعية تنظيام وتطورا حيث كانت لدى السلطات 
 معلومات مفصلة عن األسامء التي تم استهدافها لغرض التصفية واألرقام الدقيقة التي تم االحتفاظ بها من النازية

وهريمان كان .. هتلر إىل هريمان هوفلاملجاميع التي تم تصفيتها منها عىل سبيل املثال الربقية املشهورة الذي بعث به 
اشتهرت هذه .. بولندا يف اليهود التي كانت عبارة عن تصفية Operation Reinhardة رينهارد الرجل الثاين يف عملي

 يهودي حتفهم 733..24 لقي 1942يذكر هوفل أنه خالل ديسمرب  وفيه Höfle Telegramتلغراف هوفلالوثيقة باسم 
وجميع .. Treblinka  معتقل تريبلنكا يف 101.370 و معتقل سوبيبور يف 508..434 و Majdanek معتقل ماجدانيكيف 

 أوديلو كلوبوسنك وبالقيادة امليدانية للضابط هيرنيك هيملر ويتم اإلرشاف عليها من قبل بولنداهذه املعتقالت كانت يف 
Odilo .Globocnik 

 اليهودنازييون استعملوا أن ال" حرب روسيا" يف كتابه Richard Overy ريتشارد أوفرييذكر املؤرخ الربيطاين املعارص 
فيورد عىل سبيل .. كحيوانات اختبار لتطوير الفعاليات والقدرات التي ميكن بواسطتها قتل أكرب عدد ممكن من اليهود

ولكن هذه التجربة مل .. هم البعض وإطالق طلقة واحدة لقتل أكرث من شخصاملثال حادثة صف املعتقلني وراء بعظ
ًويورد أيضا تجربة إلقاء قنبلة عىل حشد من املعتقلني التي مل تكن ناجحة أيضا ألن أعداد الجرحى كان أكرب من .. تنجح ً
 .ًويورد أيضا تجربة استعامل دخان السيارات يف غرف مغلقة.. القتىل

 أن الهولوكوست كانت حملة منظمة عىل نطاق واسع استهدفت من تم اعتبارهم دون يرى معظم املؤرخني
عسكرات ُوقد ارسلوا إما إىل معسكرات العمل أو م..  التي كانت تحت الهيمنة النازيةأوروباالبرش يف عموم 

 ماليني يف 3 ماليني يهودي منهم 7 - 5وهناك أرقام عليها الكثري من الجدل كام سرنى الحقا وهي .. اإلبادة
 Auschwitz معتقل أوشوتزقلني وخاصة يف  وحدها وهناك أدلة عىل إجراء اختبارات علمية عىل املعتبولندا

concentration camp 1911 - 1879 (جوزيف مينجللدكتور النازي  حيث قام ابولندا يف (Josef   
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Mengeleوتجارب التجميد ..  منها وضعهم يف حاويات مغلقة ذات ضغط عال بإجراء تجارب مختلفة عىل املعتقلني  
من التجارب األخرى التي قام بها جوزيف هو محاولة تغيري لون .  وكان اهتامم جوزيف منصبا عىل التوائم..املوتحتى  
  بعد حقن الشخص السليم بجرعة من ربداءومحاولة إيجاد لقاح ملرض ال..  بحقن مواد يف قزحية العنيالعني يف األطفال  
 . الحمل واألنجاب وتجارب أخرىوتجارب ملنع.. وعمليات لنقل أو زرع األعضاء يف الجسم.. لعاب الذبابة الناقلة للمرض 

 املعتقالت الجامعية

 التي كانت تحوي عىل كمية كبرية من البرش معسكرات االعتقال بدأ النازيون بتشكيل العديد من 1933بدءا من عام 

كانت لغرض و.. Concentration campّيف رقعة صغرية من األرض فسميت مبعسكرات الرتكيز أو معسكرات التكثيف 

وتم .. أملانيا من هذه املعتقالت يف 6 كانت هناك 1939ويف نهاية عام ".. غري املرغوب فيهم"سجن املعارضيني السياسيني و

 .أملانيا أخرى يف الدول األوروبية التي خضعت لسيطرة  بناء أعدادالحرب العاملية الثانيةأثناء 

 وممن اعتربوا د يهوهشهو والغجر والشيوعيني والبولنديني وأرسى الحرب واليهودمعسكرات التكثيف كانت تضم 

وتم كذلك إجراء تجارب علمية .. وكان املعتقلون يقومون بصورة قرسية بإنجاز أعامل موزعة عليهم.. شاذين جنسيا

..  تم إنشاء أنواع أخرى من املعسكرات1941 وبالتحديد عام الحرب العاملية الثانيةبعد بداية . وطبية عىل املعتقلني

 وكانت متخصصة يف القضاء عىل املعتقلني بواسطة الغاز extermination campت وسميت معسكرات اإلبادة أو املو

 .ث بعد ذلكالسام أو القتل الجامعي بوسائل أخرى وحرق الجث

 اليهود وهي منطقة سكنية كبرية وتم إجبار Ghettosُباإلضافة إىل هذه املعتقالت أنشأ النازيون ما سميت بالكيتو 

 380ها  الذي كان يقطنوارسوومن أشهرها كيتو .. وكانت مداخل ومخارج املنطقة تحت سيطرة النازيني.. عىل العيش فيها

وتويف اآلالف .. وكانت نسبة الساكنني فيها مقارنة بالغرف يف ذلك املنطقة هي غرفة واحدة لتسعة أشخاص.. ألف يهودي

 أمرا بنقل اليهود من هذه هيرنيك هيملر أصدر 1942  يوليو19ويف .. التيفوئيديف هذه املناطق نتيجة املجاعة ومرض 

 .املناطق إىل معسكرات القتل

  
  معسكر أوشفيتزجزء من القسم املخصص للنساء يف 
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كان السجناء يف هذه املعتقالت يرتدون شارة عىل شكل مثلث مقلوب بألوان مختلفة لتمييزهم من ناحية العرق 

 :ومن األمثلة عىل هذه الشارات.. الشارات مصنوعة من القامش ومثبتة عىل مالبس املعتقلنيوكانت .. وسبب اعتقالهم

 والنساء الغجر وباكستان والهندللمترشدين ومجاميع ما سمي الكويل الذين يرجع أصولهم إىل : الشارة السوداء )1

 .التي تم اعتقالهن ألسباب أخالقية أو ألسباب الشذوذ الجنيس

 .للمجرمني: ارة الخرضاءالش )2

 .ًملن وصفوا بالشاذين جنسيا من الذكور: الشارة الوردية )3

 ".شهود يهوه"لجامعة : الشارة البنفسجية )4

 .الشيوعينيوللسجناء السياسيني : الشارة الحمراء )5

 .لليهود: شارتني من اللون األصفر )6

 الذين كانت لديهم صفة قرابة الدم اآلريللسجناء من العرق : سودشارة من اللون األصفر عىل شارة من اللون األ )7

 .مع األعراق أو الجامعات الغري مرغوبة فيها

   يف4 و بولندا يف 9 و أملانيا منها يف 17 معسكرا 47وصل مجموع هذه املعسكرات 

 ..بيالروس ..النمسا ..التفيا ..تشيكوسلوفاكيا يف كل من 1.. فرنسا ..إيطاليا ..إستونيا ..هولندا يف كل من 2 و الرنويج

 وأكرب معسكرات الرتكيز أو معسكرات التكثيف .اململكة املتحدة وفرنسا بني جزر الشانيلو.. بلجيكا ..لثوانيا ..أوكرانيا

Concentration camp معسكر أوشفيتز عىل اإلطالق كان Auschwitz حيث اعترب املعسكر خليطا بنيبولندا يف  

 وقدر 1945 يناير إىل 1940 أبريلاستمر هذا املعسكر من .. معسكرات العمل القرسي ومعسكرات التصفية الجسدية

  .وتم تصفية ما يقارب املليون ونصف من غري املرغوب فيهم.. 000..400عدد املعتقلني فيها 

 املحرقة

  
 جزء من وثيقة الحل النهايئ
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ف عن معسكرات  تختلاملعتقالت هي مصطلحات استخدمت لوصف مجموعة خاصة من املوتمعسكرات اإلبادة أو 

املعتقلون يف هذا النوع من املعسكرات مل يكن من املتوقع أن . التكثيف أو املعتقالت الجامعية التي تم ذكرها يف السابق

ويعتقد أن معظم املساجني يف معسكرات التكثيف قد تم نقلهم إىل ..  ساعة بعد وصولهم املعسكر24يعيشوا ألكرث من 

 .1942معسكرات اإلبادة بعد عام 

 : وهيبولندا معسكرات من هذا النوع وجميعها يف 6كانت هناك 

  II: معسكر أوشوتز )1

.  اللذان كانا معسكرات تكثيف وأعامل شاقةIIIمعسكر أوشوتز  وIمعسكر أوشوتز حيث كانت يختلف عن 

 كم 3 عىل بعد Brzezinka برزيزنكاوكان يقع يف منطقة ..  من أكرب معسكرات اإلبادةIIمعسكر أوشوتز كان 

.  كم2 كم وعرضه 2.5كان طول املعسكر .. الحل النهايئ ضمن خطة 1941وتم بناؤه عام .. أوشوتزمن مدينة 

 500..2 وكان كل مستودع يتسع لحوايل ..gas chambers مستودعات الغاز محارق وماسمي 4كان يف املعسكر 

سكر عن طريق القطار وكانت هناك سكك حديد مؤدية إىل داخل كان السجناء يصلون إىل املع.. شخص

وبعد وصولهم كانت هناك عملية فرز وغربلة أولية لفصل البعض منهم لغرض إجراء التجارب عليهم .. املعسكر

 كان هناك قسم للنساء يف املعسكر )Josef Mengele 1911- 1979 جوزيف مينجل(من قبل الطبيب النازي 

وحسب بعض املصادر التي .. كان النازيون يقولون لهم أنهم ذاهبون إىل االستحامم.. لتقليل مخاوف السجناء

زيلكون رنى الحقا كانت مثرية للجدل أن النازيني قد ربطوا أنابيب االستحامم مبصادر قناين الغاز من نوع وكام س

وبعد موت السجناء بهذه .. يد للحرشات واآلفات الزراعية املستعمل كمبالسيانيد وهي عبارة عن Zyklon B ب

الطريقة أو طرق مشابهة كان استعامل الغاز فيه وسيلة رئيسية كانت الجثث تساق إىل املحارق لحرقها يف نفس 

 69 و بولندا ألف يهودي من 300وهناك أرقام مثرية للجدل منها أنه يف هذا املعسكر وحده تم إبادة .. املبنى

 ألف يهودي من 46 و اليونان ألف يهودي من 55 و هولندا ألف يهودي من 60 و فرنساألف يهودي من 

ووصل العدد اإلجاميل لألشخاص الذين تم إبادتهم يف هذا املعسكر إىل .. بلجيكا ألف يهودي من 25 و مورافيا

 .مليون ونصف من الضحايا

 : Belzec extermination cam p  معسكر بلزاك )2

وكان يقع عىل بعد نصف ..  يهودي يف هذا املعسكر الذي يعترب أول وأقدم معسكرات اإلبادة434,508وتم إبادة 

 .بولندا يف Lublin  لوبلن الواقعة يف منطقة بلزاكميل من بلدة 

 : Chełmno extermination camp  معسكر جيلمنو )3

 .ألف سجني يف هذا املعسكر 152وتم إبادة .. بولنداثاين أكرب مدينة يف  لودز كم من 70كان عىل بعد 

 : Majdanek  معسكر ماجدانيك )4

وهناك تضارب عىل العدد اإلجاميل لألشخاص الذين متت إبادتهم حيث قدرت املصادر السوفيتية التي دخلت 

العدد بحواىل  تم تقدير 1961 ألف ولكن فيام بعد ويف عام 400املعسكر أول مرة أعداد الضحايا بحوايل 

 ..000..78وتشري آخر التقديرات أن األعداد كانت حوايل .. 50,000

  : Sobibór extermination camp  معسكر سوبيبور )5



- 219 - 

 

 150ألف منهم 250وبلغ العدد اإلجاميل للضحايا يف هذا املعسكر ..  حتفهم يف هذا املعسكرالغجرلقى معظم 

 .تشيكوسلوفاكيا ألف من 31  وبولنداألف يهودي من 

 :Treblinka extermination camp  معسكر تريبلنكا )6

مام يجعله ..  ألف شخص يف هذا املعسكر80 وتم إبادة 1943 أكتوبر إىل 1942 يوليواستمر هذا املعسكر من 

 .معسكر أوشوتزباملرتبة الثانية بعد 

 القامئون بعمليات الهولوكوست

 الجيستابوهناك اعتقاد شائع أن قطاعا واسعا من الجيش األملاين واملدنيني األملان ووحدات من الرشطة األملانية و

وزارات الداخلية وال  ومسؤولون كبار يف هيرنيك هيملر التي كان يقودها "S.S" الـالنازيةوميليشيات القوات الخاصة 

 قد T-4والنقل واملواصالت والخارجية باإلضافة إىل بعض األطباء األملان الذين شاركوا يف التجارب وعمليات القتل الرحيم  

ولكن .. والميكن وضع اليد عىل جهة واحدة مسؤولة عن عمليات الهولوكوست.. شاركوا بطريقة أو بأخرى يف الهولوكوست

كان لها الدور األكرب يف تنظيم الحمالت حيث انبعثت " إس إس"ن ميليشيات القوات النازية الخاصة الــ االعتقاد الشائع أ

 ومصدر Totenkopfverbändeوكان التنظيم يسمى .. من هذه امليليشيات حراس املعتقالت الجامعية ومعتقالت اإلبادة

.. وكان شعارهم عبارة عن جمجمة عىل عظمني متقاطعني".. رأس املوت" والتي تعني باألملانية Totenkopfالكلمة هي 

مجاميع " ومعناه باألملانية Einsatzgruppen إنساتزكروبنيت ً أيضا فرق القتل التي سمس إسوانبعثت من ميليشيا اإل

 .ذه املجموعة حسب سجالتهم بقتل أكرث من مليون شخص من غري املرغوبني فيهموقامت ه".. املهامت

 كرواتيا ولياإيطاباإلضافة إىل األملان شارك يف تنظيم عمليات الهولوكوست دول يف مجموعة دول املحور وخاصة 

..  إىل معسكرات التكثيف ومعسكرات اإلبادةاليهود الذين ساهموا بإرسال من كان عىل أراضيهم من بلغاريا وهنغارياو

 يهودي إىل 369..8 بإرسال بينيتو موسولينيوقام ..  ألف يهودي بصورة مبارشة380 وحدها بقتل رومانيامت وقا

ويبقى الشخص الرئييس املسؤول عن إصدار األمر األول للبدأ بعمليات الهولوكوست يف نظر التاريخ .. معسكرات اإلبادة

عىل الرغم من عدم وجود أية وثيقة رسمية تربط اسمه بصورة مبارشة بالعمليات ولكن هناك الكثري من ) هتلر(هو 

ومعظم هذه ..  وغري املرغوبني فيهماليهودبادة  يف مناسبات مختلفة كانت تدعو إىل إهتلرالخطابات التي ألقاها 

 .أدولف هتلر وزير الدعاية السياسية يف عهد جوزيف جوبلزالتسجيالت احتفظ بها 

 تم إجراء العديد من التجارب واألبحاث النفسية إليجاد أجوبة مقنعة عن كيفية الحرب العاملية الثانيةبعد 

ومن أشهر هذه التجارب تجربة العامل النفيس األمرييك ..  غري أخالقية أو إنسانيةاتباع اإلنسان ألوامر قد تعترب

 وفيه قام بتجنيد متطوعني مقبولني من الناحية الثقافية 1961 يوليو يف (Stanley Milgram) ستانيل ملجرام

قام ملجرام .. جتامعية وقام بتوزيع األدوار عليهم دون أن يدري املتطوعون الغرض الرئييس من التجربةواال

بوضع أحد األشخاص يف غرفة مغلقة الميكن ألحد رؤيته وأعطي لهذا الشخص تعليامت أن يقوم بصورة متعمدة 

خص مزود بقامئة من الكلامت التي عىل الجانب الثاين من الغرفة كان هناك ش.. بالخطأ يف هجاء بعض الكلامت

طلب منه أن يلقيها عىل الشخص املوجود يف الغرفة ليقوم بهجاءها بالصورة الصحيحة وإذا أخطأ الشخص فإن 

  مع ازدياد الجرعة كل مرة يرتكب يفكهربائيةعىل السائل أن يضغط عىل زر يؤدي إىل صعق الشخص بجرعة 
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ومل يكن هناك يف الحقيقة أي جرعة كهربائية ولكن السائل مل يعرف هذه الحقيقة والشخص املوجود ..  الشخص خطأ آخر

من تنفيذ هذا األمر مل يكن لكل املشرتكني أي مانع .. يف الغرفة كان يتصنع الرصاخ من األمل كل مرة يضغط فيها عىل الزر

مام أدى إىل االستنتاج بأن لإلنسان نزعة باتباع األوامر إذا ما اعتقد بأنها صادرة من أشخاص مسؤولة حتى إذا كانت هذه 

 .األوامر منافية للمنطق

  ْكُتب تنكر الهولوكوست

 للمحامي 1962م  يف عا"Imperiumالحكم املطلق "أول كتاب نرش حول إنكار حدوث الهولوكوست كان تحت اسم 

 .. محاكم نورمربج مهمة إعادة النظر يف 1964 الذي كان من املحامني الذين أوكل إليهم يف عام فرانسز باركر يويكاألمرييك 

ًوأظهر أثناء عمله امتعاضا كبريا مام وصفه بإنعدام النزاهة يف جلسات املحاكامت ونتيجة النتقاداته املستمرة تم طرده .. ً

 .1964 نوفمربمن منصبه بعد عدة أشهر يف 

 وعمل لفرتة يف وزارة األعالم املرصية وكانت جامل عبد النارص قابل يويك الرئيس املرصي السابق 1953يف عام  )1

 .إرسائيلكتاباته معادية لدولة 

جامعة  وهو أحد املؤرخني املشهورين والذي كان أكادمييا مشهورا يف هاري أيلمر بارنيسبعد كتاب يويك قام  )2

 Martin. James Jجيمس مارتنوتاله املؤرخني ..  باتباع نهج يويك يف التشكيك بالهولوكوستنيويورك يف كولومبيا

  .الواليات املتحدةوكالهام من Willis Carto  ويلس كارتوو

 ويف الستينيات .22 سويرسا صدرت مذكرة اعتقال بحق كارتو من السلطات القضائية يف 2003  مارس26ويف  )3

 " Theدراما اليهود األوروبيني"  بنرش كتابه Paul Rassinier بول راسنري قام املؤرخ الفرنيس فرنساًأيضا ويف 

..Drama of the European Jews ومام زاد األمر إثارة هذه املرة أن راسنيري نفسه كان مسجونا يف املعتقالت  

 . ولكنه أنكر عمليات الهولوكوستالحرب العاملية الثانيةأثناء األملانية 

 جامعة نورث ويسرتن يف علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية أحد أساتذة آرثر بوتزالسبعينيات نرش يف  )4

 The Hoax of" أكذوبة القرن العرشين" كتابا باسم إلينوي يف والية Northwestern Universityألمريكية  ا

the Twentieth Century  وفيه أنكر الهولوكوست وقال أن مزاعم الهولوكوست كان الغرض منها إنشاء دولة 

  .إرسائيل

 6أحقا مات " بنرش كتابه  Richard Verrall ريتشارد فريال من أصل بريطاين الكندي قام الصحفي 1974ويف  )5

 .1992 بقرار من املحكمة الكندية العليا عام كندا وتم استبعاده من  " Did Six Million Really Dieماليني ؟

 20 يف منساوية الذي حكمت عليه محكمة  David Irvingديفد أرفنك نرش املؤرخ الربيطاين 1976ويف عام  )6

  . حرب هتلر"s War’Hitler" بالسجن ملدة ثالث سنوات بسبب إنكاره للهولوكوست يف كتابه 2006 فرباير

وميكن اختصار النقاط الرئيسية الذي يثريه هذا التيار .. هناك العديد من الكتب واملنشورات األخرى عىل هذا السياق

 :بالنقاط التالية

ً ماليني يهودي هو رقم مبالغ به كثريا إذ أنه استنادا عىل إحصاءات 6إبادة  ) 1 الحرب العاملية  قبل أوروباً

  ماليـني ونصـف املليـون وهـذا يعنـي أنـه يف6 أوروبـاحيث كان العـدد اإلجـاميل لليهـود يف .. الثانية
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ة ً عن بكرة أبيهم وهذا ينايف أرقاما أخرى من دوائر الهجرأوروبا يف اليهودىل ً الهولوكوست تم تقريبا القضاء ع

 ..أسرتاليا ..أسبانيا ..السويد ..بريطانيا هاجر مليون ونصف يهودي إىل 1945 و1933األوروبية التي تشري إىل أنه بني 

ً واستنادا إىل إحصاءات الحكومة األملانية فقد هاجر 1939 بحلول عام .الواليات املتحدة وفلسطني  ..الهند ..الصني

 النمسا ألف يهودي من 480ًوهاجر أيضا ..  ألف يهودي600 الذي كانت تحتوي عىل أملانيا ألف يهودي من 400

 ولكنهم توجهوا إىل دول أخرى ..مدغشقروهاجر هذا العدد الكبري ضمن خطة لتوطني اليهود يف .. تشيكوسلوفاكياو

 2وهناك أرقام أخرى تشري إىل أن أكرث من ..  اليوم من أغنى أغنياء العاملاليهودومل يتم مصادرة أمالكهم وإال ملا كان 

 2 كل هذه األرقام تعني بالنهاية أنه كان هناك عىل األغلب أقل من .اإلتحاد السوفيتيهودي هاجروا إىل مليون ي

 يف اليهود العديد أن السجناء ويرص.. النازية التي كانت تحت الهيمنة أوروباون يهودي يعيشون يف دول ملي

ويورد هؤالء املؤرخون أن العدد اإلجاميل لليهود يف العامل يف سنة ..  ألف20املعتقالت النازية مل يزد عددهم عن 

 كانت 1948 سنوات أي يف عام 10وكان العدد اإلجاميل لليهود يف العامل بعد ..  مليون ونصف املليون16 كانت 1938

 فإن الحرب العاملية الثانيةقد متت إبادتهم أثناء  ماليني يهودي 6وإذا تم القبول جدالً بأن ..  مليون ونصف املليون18

 10ملتبقني يستحيل أن يتكاثروا بهذه النسبة الضخمة التي تنايف قوانني اإلحصاء والنمو البرشي ليصبح العرش ماليني ا

 . مليونا بعد عرش سنوات18ماليني يهودي 

وأن ماتم ذكره يف االجتامع الداخيل يف .. عدم وجود وثيقة رسمية واحدة تذكر تفاصيل عمليات الهولوكوست )2

 كان ما مفاده أن السياسة هيرنيك هيملر وعىل لسان 1942  يناير20 يف برلني جنوب غرب وانيسمنطقة 

ً ليتخذوه وطنا تعترب غري عملية يف الوقت الحارض بسبب ظروف مدغشقر إىل اليهودالحكومية بتشجيع هجرة 

 تحتاج إىل األيدي العاملة لتسيري عجلة الحرب وأنه واستنادا عىل املؤرخ الفرنيس أملانيا وأن الحرب العاملية الثانية

 الذي كان نفسه يعمل يف أحد املعسكرات التي وصفها باملعسكرات اإلنتاجية لدعم الحرب حيث ذكر بول راسنري

 هي يف الحل النهايئأن مايسمى وثيقة  The jews  Drama of the Europeanدراما اليهود األوروبيني "يف كتابه 

ً كام كان مقررا وأنه تم تأجيله لحد انتهاء الحرب شقرمدغ يف اليهودالحقيقة خطة لتأجيل عملية إستيطان 

لحاجة أملانيا لأليدي العاملة واإلنتظار لحد فتح قنوات دبلوماسية مع الدول األخرى لحني إيجاد وطن مناسب 

 .أوروباليهود 

التضخيم اإلعالمي ملعسكرات االعتقال املكثف ومعسكرات املوت ال أساس له من الصحة وأن هذه  )3

وأن أكرب املعتقالت التي أثري حوله جدل .. املعسكرات كانت وحدات إنتاجية ضخمة لدعم آلية الحرب

 قد متت السيطرة عليها ألول مرة من قبل القوات السوفيتية التي مل تسمح معسكر أوشوتزكبري أال وهو 

 قام بتغري مالمح املعسكر اإلتحاد السوفيتي سنوات حيث يعتقد أن 10ألي جهة محايدة من دخولها ملدة 

ه مبستودعات الغاز الذي كان وأنه مل يكن يوجد عىل اإلطالق ماتم تسميت.. خالل هذه السنوات العرش

اليهود يوضعون فيه باآلالف لغرض تسميمهم وإمنا كانت هناك غرف صغرية لغرض تصنيع مبيدات 

وكان هناك بالفعل عدد من املحارق يف تلك املعسكرات ولكنها كانت لغرض .. الحرشات واآلفات الزراعية

 يف السنوات األخرية من الحرب نتيجة نقص التيفوئيدحرق جثث املوىت الذين قضوا نحبهم من داء 

 الخدمات الطبية بسبب انهيار البنية التحتية األملانية يف سنوات الحرب األخرية وعليه فإنه من غري املعقول
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 . كل هذا الوقود والطاقة التي كانت بأمس الحاجة إليها يف الحرب لغرض إحراق ماليني الجثثأملانياف  أن ترص

 هي يف الحقيقة صور مأخوذة من األرشيف األملاين محاكم نورمربجُكثري من الصور التي عرضت عىل العامل ويف  )4

 وخاصة يف سنوات الحرب أملانيا يف التيفوئيدُنفسه حيث أن األملان حاولوا أن يظهروا مدى تفيش املجاعة ومرض 

 عىل أنها إبادة جامعية لليهود هي يف الواقع صور من محاكم نورمربجلذي قدمت يف وأن أهم الصور ا.. األخرية

 15 و فرباير13 األملانية بني دريسدنبية لدول الحلفاء ملدينة القصف املثري للجدل الذي قامت به الطائرات الحر

َ إثارة للجدل حيث ألقي حوايل الحرب العاملية الثانية الذي يعترب لحد هذا اليوم من أكرث حوادث 1945 فرباير ِ ُ9 

 مدرسة و 72 منزالً وتم تدمري 410..28أصل  منزالً من 866..24آالف طن من القنابل عىل تلك املدينة وتم تدمري 

ً مركزا تجاريا31ً فندقا و 61ً مرصفا و 50 مسارح و 5 وكنيسة 18 مستشفى و 22  35 ألف إىل 25ويعتقد أن .. ً

 .صفألف مدنيا لقوا حتفهم يف ذلك الق

 من االتحاد السوفيتي حول التضخيم اإلعالمي لحوادث الهولوكوست شارك بها نظرية املؤامرةهناك نوع من  )5

 باعتباره البديل األفضل ألملانيا وليك يرصف النظر عن أوروباطرف حيث بث هذه اإلشاعات لبسط هيمنته عىل 

وشارك يف هذه املؤامرة من الناحية ..  السوفيتية السيئة الصيتمعتقالت الكوالكسوء معاملته للسجناء يف 

ً وطنا مدغشقر والذين مل يتقبلوا الفكرة األملانية باتخاذ الحرب العاملية الثانيةاألخرى الدول الغربية املنترصة يف 

 . ليهود العامل كوطنفلسطني يف إرسائيللليهود وإمنا فضلوا فكرة إقامة دولة 

حيث بدأت .. تعترب ظاهرة إنكار الهولوكوست جديدة عىل العامل العريب واإلسالمي إذا ما قورن بالتيار الغريب )6

 . بنرش تلك األفكارحركة حامس وخاصة فلسطني وإيران وسوريا مثل الرشق األوسطًمؤخرا دول يف 

***  
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ًواآلن هذه مجموعة من الصور املختلفة ملحارق ما يعرف تاريخيا بالـ    "..هولوكوست"ُ

  
  إيخمن مهندس الهولوكوست

  

  
   فتحات إلدخال الجثث4واحدة من أهم صور ملف الهولوكوست تصور واجهة ألحد أفران الحرق به 
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  لهياكل العظمية الناتجة من حريق األفرانتالل من بقايا ا

  
  وتالل أخرى من املحرقة

  
  ومرشدة املتحف تحيك لزائريها عن جدارية املوت.. زيارة ملتحف الهولوكوست
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  أبرز قادة الحربني

***  

نا وأهم ما استطع.. ٍمع ترجمة خاصة لكل منهم.. يف هذا امللف نستعرض أسامء أبرز وأشهر قادة الدول يف الحربني

  ..ونبدأ بــ .. الحصول عليه من صور مختلفة لكًل منهم

  ..قادة الحرب العاملية األوىل

  الجرنال ألفريد فون شليفني

Alfred von schlieffen 

  
 أي قبل الحرب بسنة 1913وبالرغم من وفاته سنة .. ب العاملية األوىلرئيس هيئة أركان الجيش األملاين قبل الحر

 وذلك يعكس 1905وكان ذلك سنة .. فهو الذي وضع خطة الهجوم األملاين.. إال أنه كان له دوره املؤثر يف الحرب.. واحدة

  :وكانت خطته ترتكز عىل.. حسن استقراءه لألمور املستقبلية

وفرنسا من .. يعني عىل روسيا من الرشق.. جبهتني الرشقية والغربية يف وقت واحدالهجوم يف بداية الحرب عىل ال .1

 .الغرب

 . أسابيع حتى القضاء عىل فرنسا6الرتكيز عىل الجبهة الغربية ملدة  .2

وجناح أيرس أقل .. وذلك بواسطة جناح أمين ضارب بقوة.. ويكون الهجوم عىل فرنسا عن طريق تطويق باريس .3

 .منه

ومل يهتم بالجناح .. أدخل تعديالت يف الخطة" هيلموت فون مولتكه"ك أن رئيس األركان بعده ما حدث بعد ذل

  ..بل توقف القتال هناك ملدة كبرية مام أدخل أملانيا يف متاعب.. مام أدى لعدم االستيالء عىل فرنسا.. األمين

  
  .بعده والذي توىل رئاسة األركان.. ّهيلموت فون مولتكه الذي غري يف خطة شليفني

***  
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  بول فون هيندنربج

  
 وعني وقتها 1934 وتم انتخابه مرة ثانية سنة 1925وذلك سنة .. بح هيندنربج رئيس أملانيا بعد الحرب بسنواتأص

الحكم لكن  ً ولكنه أحس بخطورته وقوته وحب الشعب لحزبه فحاول تنحيته بعيدا عن1933ًهتلر مستشارا له سنة 

  ..الشعب انتخب حزبه بعد ذلك

  

قائد القوات .. هيندنربج" من اليسار"وهم   رجال أملان يف الحرب العاملية األوىل3صورة نادرة تجمع بني أقوى 

وأطاحت به .. وكان حاكم أملانيا وقتها.. قيرص أملانيا ويلهلم الثاين" يف الوسط"يام بعد وأصبح رئيس أملانيا ف.. األملانية

ثم عىل اليمني .. وهرب بعدها إىل هولندا إىل أن مات.. الحرب حيث اشرتط الحلفاء ذلك قبل معاهدة الصلح مع أملانيا

   .وهو رئيس أركان القوات األملانية".. لوديندورف"

ُإال أنه تم إعادته  سنوات 3 أي قبل الحرب العاملية األوىل بـ 1911ُدنربج أحيل إىل التقاعد سنة ومن الغريب أن هين

 متت.. تفوقه ومتيزه عىل الجبهة الرشقية وانتصاره عىل روسيا يف عدة معارك وبعد.. بعد الحرب لريأس الجيش الثامن

بح هو قائد القوات األملانية وكان لوديندورف هو رئيس وبعد سنتني أص.. ثم قائد القوات الرشقية.. ترقيته لرتبة مشري

وأسموه .. ًدفاعات حصينة جدا يصعب اخرتاقه به.. ً عندما تم بناء خط دفاعي قوي جدا شامل فرنسا1917أركانه عام 

.. راحلالجدير بالذكر هنا أن خط بارليف يف سيناء كان أقوى منه مب.. الحلفاء يف النهاية ولكن اخرتقه.. خط هيندنربج

  ..ورغم ذلك اخرتقته القوات املرصية يف حرب أكتوبر

***  
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ويل العهد .. األرسة الحاكمة األملانية قبل تحولها إىل جمهورية  وهو آخر أمري يف..األمري وليام كان ويل عهد أملانيا

 يعني األمري املهرج Clown Princeبالـ  كانوا يلقبونه ساخرين  لكن الربيطانيني”Crown Prince“باإلنجليزية معناها 

.. غادر القيرص وويل عهده إىل هولندا.. ريةبعد نهاية الحرب وهزمية األملان وإنتهاء القيرصية وتحويل أملانيا إىل جمهو

وهذه صورة صغرية لويل ..  سنوات بعد أن أخذوا عليه عهد بعدم التدخل يف السياسة10لكن هذا األمري عاد ألملانيا بعد 

  .عهد أملانيا وقت الحرب

***  

  "إدموند اللمبي"الجرنال 

  

  1917اللمبي يدخل القدس بعد انتصاره عىل العثامنيني عام 

إدموند "لت الجرنال وأرس.. حيث استغلت بريطانيا الفرصة.. أبرز تأثريات الحرب العاملية األوىل علينا كمسلمني وعرب

املوجود يف " لورنس العرب"حيث ساعد .. فقام اللمبي بعدة مهام.. بهدف احتالل فلسطني وسوريا إىل مرص" اللمبي

ًوقام أيضا باالنتصار .. وبالفعل نجحوا يف ذلك.. يك يستقل الحجاز عن حكمهم.. الحجاز للقيام بثورة ضد الدولة العثامنية

  .غزة تحت حكم الربيطانيني مام مهد لهم الطريق نحو القدس  وأصبحت1917ة غزة يف نوفمرب عىل العثامنيني يف معرك
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  1917ديسمرب سنة  11 من بوابة الخليل يوم.. لها ولقدسيتها ومكانتهاً ي يدخل القدس عىل رجليه احرتامااللمب

***  

 جامل السفاح

 
  

  

  .الدولة العثامنيةمن يد  حاولت بريطانيا اإلستيالء عىل فلسطني أثناء الحرب العاملية األوىل وأخذها

كام أنها ال .. كان أكرب حلم لها هو أن تتفكك الدولة العثامنية وتنتهي الخالفة اإلسالمية التي تجمع العرب واملسلمني

تريد وجود هذه الدولة يف املنطقة ألنها صديقة أملانيا وبالتايل سيكون ألملانيا امتيازات يف منطقة الرشق األوسط بدأت 

ًاملنطقة شيئا فشيئاُبريطانيا تدخل  ، ثم يف أثناء الحرب قامت 1882بدأت باحتالل مرص قبل الحرب العاملية األوىل سنة .. ً

ثم بدأت ترتبص " الجاسوس الربيطاين"بإشعال ثورة يف الحجاز بقيادة الرشيف حسني وذلك مبساعدة لورانس العرب 

  .واحتلت العراق.. بغزة
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..  وهي برئ السبع1900ط دفاع قوي بني غزة وبني مدينة جديدة بنوها سنة فقاموا بعمل خ.. شعر األتراك بالخطر

مرة  حاولوا.. بدأ الهجوم الربيطاين عىل غزة لكنه انهزم أمام جيش العثامنيني.. وعملوا بها الخنادق والدفاعات الحصينة 

ومعه قائد أملاين " جامل باشا" كان بقيادة ويف املرة الثالثة نجحوا يف هزمية جيش العثامنيني الذي.. ًأخرى ومل يفلحوا أيضا

  ".إدموند اللمبي"وكان الجيش الربيطاين بقيادة " فالكنهاين إريك فون"هو 

ثم جاءته أوامر من " معركة غزة الثالثة"  بعد املحاولة الثالثة وهي ما تعرف بـ1917دخل اللمبي غزة يف نوفمرب 

  .لقدس قبل الكريسامسبأن يدخل ا" جورج لويد"رئيس وزراء بريطانيا 

 كام قلنا يف مشاركة سابقة ورأيناه وهو يدخل القدس من بوابة الخليل 1917 ديسمرب 11وبالفعل دخلها اللمبي يف 

ًعىل رجليه احرتاما لقدسية املدينة يف الصورة السابقة نرى األتراك أو جيش العثامنيني مستعدين ملقابلة الربيطانيني أمام 

  .هزموا اإلنجليز مرتني متتاليتني لكن مل يفلحوا هذه املرة بعد أن.. مدينة برئ السبع

وهناك روايات تقول بأنه كان يكره العرب ويريد تدمري الخالفة ".. جامل السفاح"ويلقبه العرب وقتها بـ .. جامل باشا

 مل يعش طويالً ومات بعد ..ًعموما.. وال نعلم صحة الرأيني.. وهناك من ينصفه ويصفه باملدافع عن فلسطني.. اإلسالمية

  . سنوات فقط4الحرب بـ 

  

وهام بجانب إحدى ".. عىل اليمني"جامل باشا  ومعه" نب الفتاةعىل اليسار بجا"األملاين " إريك فون فالكنهاين"القائد 

كان األملان مع األتراك واملسلمني ليس .. غزة مع سيناء هذه السكة الحديد كانت تربط دمشق مع.. عربات السكة الحديد

  .نطقة يف يد بريطانياوأصبحت امل.. مل يفلح يف ذلك" فالكنهاين"ولكن .. ًحبا يف القدس وإمنا لحامية مصالحهم يف املنطقة

***  
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  ..الحرب العاملية الثانية

  
  هتلر أشهر قادة الحرب الثانية

 وهو جدير بهذا الوصف )1(هو واحد من أهم مائة شخصية عاملية تركت أكرب األثر يف تاريخ البرشية يف القرن العرشين

وسيظل يصنفه .. ومازال.. وحسب ما كان.. عن استحقاق بحسب ما أجمعت عليه كافة املصادر التاريخية يف العامل أجمع

  .اإلعالم العاملي

  ..ًليس أملانيا

ًوعىل غري الشائع فإن أصل هتلر ليس أملانيا رصيحا َوإمنا منساوى تبعا للدولة التى ولد فيها وهى النمسا.. ً َ ُ حتى أن .. ً

 .  أثناء إشرتاكه يف الحرب العاملية األوىل كان أحد أسباب عدم ترقيته– وكام سرنى يف حينه –ذلك كام يقول بعض املؤرخني 

 التي تعني Adelِويتكون االسم من مقطعني » الذئب النبيل«مشتق من األملانية القدمية ويعني » أدولف«واسم 

 وكان يناديه به املقربون منه )2(ًوهو واحدا من األلقاب التي أطلقها هتلر عىل نفسه.. باإلضافة إىل كلمة ذئب.. النبالة

  . )3(ط حتى سقوط الرايخ الثالثفق

فكانت أسامؤها .. وقد عكست األسامء التي أطلقها عىل مقرات القيادة املختلفة له يف كل أنحاء أوروبا القارية ذلك

 ويف أوكرانيا وغريها من األسامء التي كانت تشري إىل Werwolf ويف فرنسا Wolfsschluchtوكر الذئب يف بروسيا الرشقية 

  . بني املقربني من عائلته وأقاربه» آدي«عرف هتلر باسم .. عالوًة عىل ذلك. .هذا اللقب

حمل ألويس لقب عائلة .. وخالل السنوات التسع والثالثني األوىل من عمره.. ً والد هتلر ابنا غري رشعي- ألويس-وكان 

  ".تشيكل جروبر"والدته وهو 

وفيام بعد استغلت الدعاية الخاصة بقوات .. )4(دلرحمل ألويس لقب زوج والدته يوهان جورج هي1876ويف عام 

فكانت طائراتهم تقوم بعملية إنزال جوي عىل املدن .. الحلفاء اسم العائلة األصىل لهتلر أثناء الحرب العاملية الثانية

                                                 
 .حسب االستطالع الذى أجرته مجلة تايم األمريكية نهاية القرن املايض  )1(
  ).Herr Wolf: (أو السيد الذئب باألملانية) Wolf: ( الذئب باألملانية   )2(
ًأو كام كان يعرف رسميا بـ الرايخ األملـاين وعـرف .. أو الرايخ الثالث.. وبالتحديد أملانيا النازية.. ُهو مصطلح سيايس يقصد به دولة أملانيا  )3( ُ

ِ عندما حكمت من قبـل حـزب العـامل 1945 إىل 1933يف الفرتة بني فيام بعد بــ الرايخ األملاين األعظم كل هذه األسامء تعود إىل أملانيا  َ ِ ُ
 .الحزب النازي بقيادة أدولف هتلر «-االشرتايك القومي األملاين 

ورمبـا .. Hitler وHuettler وHuetler وHiedler: ومصادر تاريخية متعددة ميكن كتابة االسم بأكرث من طريقة كاآليت.. بحسب كتابات  )4(
والـذي تعنـي يف اإلنجليزيـة » الشخص الـذي يعـيش يف كـوخ«ًوقد يكون االسم مشتقا من .. Hitlerم بتوحيد صيغته إىل قد قام أحده

  . وفيام يتعلق بالنظريتني األوىل والثانية.. Hidlarcek وHidlarًينتبه أو قد يكون مشتقا من الكلمة السالفية 



- 231 - 

وذلك بالرغم من أن .. ًتذكريا لألملان بنسب زعيمهم املشكوك فيه» HeilSchicklgruber«األملانية ملنشورات تحمل عبارة 

ًهتلر كان قد ولد وهو يحمل اسم هتلر قانونا َّ ِ  .يوحنا هيدلرعن طريق جده ألمه »هيدلر«ًلكنه أيضا ارتبط باسم .. ُ

ًومن مكان آلخر غالبا ما كانت أرسة هتلر تنتقل إىل مدينة باسساو ومدينة المباتش .. حيث انتقلت من برونوإم إن.. ٍ

 .ومدينة ليوندينج بالقرب من مدينة لينز

 هل كان يهوديا؟

ورست الشائعات .. دلرًكان جد هتلر ألبيه عىل األرجح واحدا من األخوين يوهان جورج هيدلر أو يوهان نيبوموك هي

 جروبر قد حملت به عندما )1(ألن جدته ماريا شيكل.. بأن هتلر كان ينتسب إىل اليهود عن طريق واحد من أجداده

 .. كانت تعمل كخادمة يف أحد البيوت اليهودية

ًوأحدث املعنى الكامن يف هذه الشائعات دويا سياسيا هائالً حيث أن هتلر كان نصريا متحمسا إليد ً ً يولجيات عنرصية ً

وبالرغم من أن هذه .. وقد حاول خصومه جاهدين إثبات نسب هتلر إىل أصول يهودية أو تشيكية.. ومعادية للسامية

 .فإنها كانت كافية بالنسبة لهتلر ليك يقوم بإخفاء أصوله.. ًاإلشاعات مل تثبت صحتها أبدا

 متقلب املزاج

ليبولد «ًوقد تأثر كثريا باملحارضات التي كان يلقيها الربوفسور .. اجي الطبعِمتتع أدولف بالذكاء يف صباه إال أنه كان مز

 . املعادية للسامية واملمجدة للقومية األملانية» بوتش

فهل ميكننا القول أن هذا ..  فقد منع هتلر بقوة القانون عمل املرأة األملانية يف البيوت اليهودية)2(ًووفقا لبعض املصادر

 . غري مبارش لذلككان وكأنه إثبات 

 .. ًصاحب كاريزما خاصة جدا

وتأييد املواطن األملاين فيام يشبه إجامع شعبي غري .. ووجدان.. وبقوة عىل عقل.. ًاستطاع هتلر أن يسيطر رسيعا

لتى ًأو الجاذبية الخاصة جدا التي كان يتمتع بها وهو يلهب حامس الجامهري األملانية ا.. مسبوق يف بالده بسبب الكاريزما

مثل عبارات .. وهى ترصخ مرددًة شعاراته الخاصة بالقومية األملانية.. كانت تكتظ بالعرشات من األلوف التي تستمع له

 .  والشيوعية)4( ومعاداة السامية )3(سمو الدم األزرق الذى يجرى يف عروق األملان دومنا باقي شعوب العامل 

                                                 
 فهل يدعم اسـتنتاجنا ذلـك يهوديـة جـدة - إرسائيل-وتوازيها مع اسم العملة الرسمية للكيان الصهيوىن املسمى ) شيكل(الحظ تسمية  )1(

 هتلر؟
 .للمؤرخ الربيطاين روبرت جي إل وايت.. The Psychopathic God: Adolf Hitlerيف كتاب ًخاصة ما جاء  )2(
 ..وراء جيل.. حسب معتقد خاص يتوارثه املجتمع األملاين جيالً )3(
. .إلـيهم بصـلة يف كـل زمـان وكـل مـا ميـت .. واالجتامعي الدارج وهو كراهية اليهود.. نسوق هنا هذا املصطلح مبعناه السيايس )4(

 هو أكرث كراهية لليهود من هتلر كام سرنى يف حينـه بـني ثنايـا  من– عىل األقل يف عرصنا الحديث -ًوليس هناك تاريخيا .. ومكان
أنتـي «فهي ترجمة شائعة للمصـطلح اإلنجليـزي )  Anti-Semitism( أما معاداة السامية مبعناها األكادميي واللغوى .. الكتاب

ًوترتجم أحيانا إىل .. »ضـد السامية«أو املعجمـي للعبارة هو واملعنى الحريف . »سيميتزم َ .. والعبارة مبعناهـا الحـريف. »الالسامية«ُ
ُبينام يشكك بعـض البـاحثني يف انـتامء .. تعني العداء للساميني أو ألعضاء الجنس السامي الذي يشكل العرب أغلبيته العظمى

 كام هو الحال مع مصطلح أنتـي.. ً دقة وحيادا وال يحمل أية أطروحات خاطئةويعترب مصطلح معاداة اليهود أكرث.. اليهود إليه
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  رحلته نحو قيادة بالده

  ًتم تعيني هتلر مستشارا للبالد حيث عمل عىل إرساء دعائم نظام تحكمه نزعة شمولية وديكتاتورية 1933يف عام
  . وفاشية

  1( شغل منصب مستشار الدولة1945 و1933ويف الفرتة ما بني عامي( .  

 1945 و1934 يف الفرتة ما بني عامي )2(توىل زعامة الرايخ .  
ُ وهو تعبري املقصود )3(انتهج هتلر سياسة خارجية لها هدف معلن وهو االستيالء عىل ما أسامه باملجال الحيوي ألملانيا

وما .. موارد الدولةوتوجيه .. وضامن رخاءها االقتصادي.. به السيطرة عىل مناطق معينة لتأمني وجود أملانيا النازية
  . يستطيع ضمه إليها من دول أخرى نحو تحقيق هذا الهدف

  .وقادت سياسة هتلر التوسعية العامل إىل الحرب العاملية الثانية ودمار أوروبا بعد أن أشعل فتيلها بغزوه لبولندا
وخالل .. ان الحرب العاملية الثانية مام أدى إىل اندالع نري1939وقد قامت قوة الدفاع التي أعاد بنائها بغزو بولندا عام 

احتلت أملانيا ومن خلفها دول املحور معظم دول أوروبا وأجزاء كبرية من أفريقيا ودول .. الثالث سنوات األوىل من الحرب
  .رشق وجنوب رشق آسيا والدول املطلة عىل املحيط الهادي

ًستارا وراء اآلخر عىل .. ُوهو يسدل الستار.. هتلر كان التاريخ يستعد ليكتب آخر سطور صفحة 1942وعندما جاء عام 

وسحب البساط .. بعد أن توالت نجاحات دول الحلفاء يف السيطرة عىل مجريات األمور.. أحالم أشهر قادة القرن العرشين
  .إىل أن انتحر إثر إعالن هزمية بالده.. ًتدريجيا من تحت أقدام هتلر والحلفاء

  هتلر والحضارة األملانية 
واشتهر .. شقه الشديد لفن العامرة نجد أن حكومة هتلر وجهت عنايتها بشكل خاص لفن العامرة عىل نطاق واسعلع

وال يفوق الشهرة التي اكتسبها سبري كمعامري قام بتنفيذ رؤية هتلر .. ألربت سبري بأنه املعامري األول يف حكومة الرايخ
ية إال أن دوره الفعال الذي قام به كوزير للتسلح والذخرية يف السنوات الكالسيكية التي أعاد بها تفسري الحضارة األملان

  .األخرية للحرب العاملية الثانية

  مصمم سيارات
وقد عهد هتلر مبهمة .. أسهم هتلر بشكل بسيط يف تصميم السيارة التي تم إطالق اسم فولكس فاجن عليها بعد ذلك

  .تصميم السيارة وصناعتها إىل فرديناند بورش

  لر الحامل هت
فإن نشوب .. وبالرغم من أن هتلر كان قد خطط إلنشاء شبكة متكاملة من السكك الحديدية الضخمة

فلو كانت هذه الشبكة العريضة .. الحرب العاملية الثانية أدى إىل الرتاجع عن إمتام هذا املرشوع العمالق
 وكانت..  عرضها سيصل إىل ثالثة أمتارلكان.. واملتكاملة من خطوط السكك الحديدية قد تم إنشائها بالفعل

  

                                                                                                                                                                  
يرتكـز املصـطلح عـىل األفكـار العنرصيـة . .وهي مفهوم ثقايف غريب يتعلق باضطهاد الجامعات اليهودية يف أوروبا لكونها يهودية..  سيميتزم

بينام األوروبيـون أوالد .. الساميون أوالد سام بن نوح(كام يعكس االسم قبوالً للتفسري التورايت للتنوع البرشي .. فيام يتعلق بنقاء األعراق
 ).يافث بن نوح

 .Reichskanzler: باألملانية  )1(
 .Führer: باألملانية  )2(
)3(  Lebensarum. 
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  . يف بريطانيا » GreatWestern Railway«بذلك ستفوق يف اتساعها شبكة السكك الحديدية القدمية التي أنشأتها رشكة 

  هتلر والتحديث الثورى 

عند مناقشة الذي تبناه هتلر من أهم املوضوعات التي يدور حولها الجدال » التحديث«ويعترب الخالف حول مسألة 

  . السياسات االقتصادية التي انتهجها هتلر

ًويعتقد بعض املؤرخني االقتصاديني أن السياسات االجتامعية واالقتصادية التي تبناها هتلر كانت نوعا من أنواع 

ُالتحديث يراد به السعي وراء أهداف ضد الحداثة ُ .  

  .راء التحديث الثوري للمجتمع األملاينوأكدت مجموعة أخرى أن هتلر قد تعمد انتهاج سياسة تسعى و

  )1(هتلر وأسربطة

ًوامتدح السياسة التي انتهجتها مبكرا .. اعترب هتلر أن أسربطة هي أوىل الدول التي طبقت مبادئ االشرتاكية القومية

وذج األسربطي لذا كان يحلم بتطبيق النم.. والطريقة التي عاملت بها النسل املشوه من األطفال.. من أجل تحسني النسل

  .يف بناء أملانيا الحديثة

  معتقدات هتلر الدينية

ولكنه بعد أن ترك منزل والديه مل يثبت أنه حرض أي .. نشأ هتلر بني أبوين ينتميان للمذهب الروماين الكاثولييك

  .أو التزم بالطقوس الدينية للكنيسة الكاثوليكية.. ُقداس

 حيث يتم متويل الكنائس الكاثوليكية والربوتستانتية عن طريق رضيبة - يا فعندما انتقل إىل أملان.. وبالرغم من ذلك

ً مل يقم هتلر مطلقا أبدا بالتخيل عن الكنيسة-للكنيسة تقوم الدولة بجمعها    .أو االمتناع عن سداد الرضائب الخاصة بها.. ً

وأعرب عن اعتقاده أن املسيح كان .. ةوالحضارة املسيحية األملاني.. ًكان هتلر ميتدح عالنية الرتاث املسيحي.. كذلك

  .ينتمي للجنس اآلري ألنه كان يحارب اليهود

ًتحدث هتلر عن نظرته للمسيحية باعتبارها دافعا محوريا ملعاداته للسامية.. ُويف خطبه وترصيحاته   :قائالً.. ً

أن أحارب من أجل الحقيقة ًولكنني أجد نفيس ملزما ب.. ًأنا كمسيحي ال أجد نفيس ملزما بالسامح لغريي بخداعي«

  .»والعدالة

فهي تظهر هتلر كرجل متدين .. أما ترصيحاته الخاصة التي نقلها عنه أصدقاؤه املقربون فيشوبها الكثري من اللغط

  .عىل الرغم من انتقاده للمسيحية التقليدية

  . اليهود وتتحالف معهموبشكل يعيد إىل األذهان جدال شرتايرش حول فكرة أن املؤسسة الكاثوليكية كانت تنارص

                                                 
. بيتـاين.. كينوسـورا.. ميسـوا.. ملنـاي: عرب تجمـع أربـع قـرى هـي..  قبل امليالد900مدينة يونانية تأسست حوايل عام )  Sparta(أسربطة   )1(

فمؤسـس أسـربطة هـو .. ووفًقـا لألسـاطري اليونانيـة.. واشتهرت بشعبها العسكري الـذي ينشـأ فتيانـه عـىل القتـال وال يشء غـري القتـال
توجهت أسربطة نحو النظام العسكري .. وقد سامها عىل اسم زوجته ابنة يوروتاس.. واإللهة تاجيت) زيوس/ اإلله زوس(ابن .. الكدميون

ُالتي خاضت معها حربا طاحنـة اسـتمرت لربـع قـرن عرفـت .. وعىل رأسهم أثينا.. بعد أن اضطرت إىل خوض حروب طويلة مع جريانها ً
  . بالحروب البيلوبونية
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ُكان هتلر بكل سهولة ينتهج اسرتاتيجية تناسب األهداف .. ويف مجال العالقات السياسية مع الكنائس يف أملانيا

  . السياسية اآلنية التي كان يسعى لتحقيقها

هي تدمري املسيحية أال و..كان لهتلر خطة عامة حتى قبل أن يصل إىل كريس رئاسة الحزب النازي.. ًووفقا آلراء البعض

  .يف الرايخ

  :قائالً » شباب هتلر«وقد رصح رئيس املنظمة شبه العسكرية 

ًكان تدمري املسيحية هدفا ضمنيا تسعى الحركة االشرتاكية الوطنية لتحقيقه منذ بدايتها« ولكن كانت االعتبارات .. ً

  .»املتصلة بالوسيلة املمكنة لهذا الهدف هي ما جعلت من املستحيل تحقيقه

قام هتلر لبعض الوقت بالعمل عىل حث الشعب األملاين العتناق أى مذهب من مذاهب املسيحية .. عالوًة عىل ذلك

َّالتي أطلق عليه اسم  ِ وهو معتقد يقوم عىل تخليص املسيحية األرثوذكسية مام يعرتيها من .. »املسيحية اإليجابية«ُ

  . ليهاويتميز بإضافة بعض املالمح العنرصية إ.. تناقضات

ً كان معلوما للرأي العام أن هتلر قد تخىل عن فكرة حث األملان عىل اإلميان 1940فبحلول عام .. وبالرغم من ذلك

 -وكان يرى أن اإلرهاب الديني هو .. بفكرة إمكانية التوفيق بني األفكار املتعارضة التي تدعو إليها املسيحية اإليجابية

تلك التعاليم التي تعمل املسيحية عىل الرتويج لها والتي من شأنها أن تزرع .. اليهودية ما تدعو إليه التعاليم - باختصار 

  .القلق واالرتباك يف عقول البرش

إذا كانت هذه الجوانب ستمكنه من تحقيق )1( وبشكل خاص كان هتلر يفضل بعض جوانب املذهب الربوتستانتي

  . أهدافه

من معامل الكنيسة الكاثوليكية املتمثلة يف نظام مؤسستها القائم عىل ًقام هتلر مبحاكاة بعضا .. ويف الوقت نفسه

  .التسلسل الهرمي وعىل وجود طقوس معينة ولغة خاصة يتم استخدامهام فيها

  واإلسالم.. هتلر

وأصدر أوامره إىل هيلمر بإنشاء فرقة عسكرية من .. وأبدى هتلر إعجابه بالتقاليد العسكرية يف تاريخ املسلمني

ًووفقا ملا ذكره أحد املقربني من .. وكان ذلك لخدمة أهدافه السياسية الخاصة.. ني فقط يف وحدات النخبة النازيةاملسلم

◌.. هتلر   :ًفإنه قد رصح له بشكل خاص قائالً

.. أكرث من املسيحية نفسها.. دين محمد اإلسالمي من أكرث األديان التي كانت ستالءم األهداف التي نسعى لتحقيقها«

  .»ا يتوجب علينا أن نعتنق املسيحية بكل الخنوع والهوان الذين تتصف بهامفلامذ

ومل .. ًوكان هتلر يف ذلك معجبا بجانب الصمود والشجاعة يف مالقاة العدو الذي كان يتصف به املسلمون األوائل

ًيلتفت إىل أن هذا الجانب يف املسلمني إمنا كان دفاعا عن الحق ومل يقصد به يوما الهجوم  عىل الغري أو االعتداء عىل ً

  .حقوق اآلخرين

  :ورصح هتلر يف إحدى املرات قائالً

                                                 
ولـد يف إيسـلينب يف .. ستانتي هو مذهب ديني مسيحي تم تأسيسه عىل يد مارتن لوثر املصلح الـديني املسـيحي الشـهرياملذهب الربوت  )1(

 تلخـص اصـالحات لـوثر يف الكنيسـه الكاثوليكيـة وانشـائه 1546 فربايـر 18وتويف يف نفس البلـدة يف .. 1483نوفمرب10شاميل أملانيا يوم 
غاء غفران القسيس للذنوب وحرق صكوك الغفران وبالتايل الغـاء تكسـب الكنيسـه مـن الشـعب و الكنيسة الربوتستانتية عىل اساس ال

اضـافة اىل إلغـاء القـداس .. املطالبة بزواج الكهنة والقسس حتى تتوقف الدعارة يف األديرة والكنائس وقام بالزواج من إحدى الراهبات 
وتحويل القسيس للخبز والخمر إىل جسد املسيح ودمه باعتبارها .. الـلـهالاإللهي وغفران القسيس لذنوب امليت حيث اليغفر الذنوب ا

 .عملية نصب وخزعبالت
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ومن الرضوري أن نتحىل بإميان وأمل وحب يتصفون بالتعصب ألملانيا ولصالح .. ًال نريد إلها آخر غري أملانيا نفسها«

  .»أملانيا

وهناك بعض .. ًبالرغم من تناوله اللحوم أحياناكان هتلر يلتزم بنظام غذايئ نبايت .. ويف الثالثينات من القرن السابق

ًويعطي لهم وصفا تفصيليا عن طريقة ذبح الحيوانات يف .. األخبار التي تم تناقلها عنه وهو يقوم بإثارة اشمئزاز ضيوفه ً

  .محاولة منه لجعلهم يعزفون عن تناول اللحوم

 والدته ـ هو أهم األسباب التي كان يقول أنها ويعترب خوف هتلر من اإلصابة مبرض الرسطان ـ بعد أن أودى بحياة

يف .. حيث كان الشائع وقتها أن أكل اللحوم هو السبب الرئييس لإلصابة بهذا املرض اللعني.. سبب عزوفه عن أكل اللحوم

  . ًحني أن كثريا من املؤرخني يؤكدون أن السبب وراء ذلك يرجع حبه العميق واملتأصل للحيوانات

مقر إقامته وذلك إلمداده بالفواكه والخرضاوات » بريغوف«ًيصا صوبة زجاجية بالقرب من ُوقد صنعت له خص

  .)1(الطازجة طوال فرتة الحرب

ويقال أن هتلر وعد .. وكان يشجع عىل الرتويج لحمالت مناهضة للتدخني يف كل أنحاء أملانيا.. ًومل يكن هتلر مدخنا

  . متكن من اإلقالع عن التدخنيمبنح أي فرد من املقربني له ساعة ذهبية إذا 

وتؤكد روايات العديد من الشهود إنه بعد التأكد من .. وقام بالفعل مبنح البعض ساعات ذهبية عندما متكنوا من ذلك

  .قام العديد من الضباط واملعاونني وأفراد السكرتارية يف مقر القيادة بإشعال السجائر وتدخينها.. صحة خرب انتحاره

.. فقد قيل مرات عديدة أنه كان يعاين من أعراض القولون العصبي.. ًالة الصحية لهتلر مثارا للجدلطاملا كانت الح

  . ُومن الزهري.. ومن مرض الشلل الرعاش.. ومن عدم انتظام يف رضبات القلب.. ومن آفات جلدية

ييل يظهر يده اليرسى وهي وهناك فيلم تسج.. كام توجد أدلة قوية عىل إدمانه تعاطي عقار امليتا فيتامني املخدر

  .وهو ما ميكن أن يكون إشارة إلصابته بالشلل الرعاش.. ترتعش

 يظهر هتلر وهو يشكو من ارتعاش - متت إضافة الكلامت له باستخدام تكنولوجيا قراءة الشفاه - وهناك فيلم آخر 

  .ذراعه

الكثري من األدلة األخرى تتحدث عن حالته ال توجد .. وباستثناء هاتني الحالتني اللتني تتحدثان عن حالته الصحية

  .الصحية

  ..أملانيا أوالً

  .ًوعىل أنه قد كرس حياته متاما ملهمته السياسية.. قدم هتلر نفسه للجامهري عىل أنه رجل بال حياة عائلية

  النهاية

براون بعد قصة حب  وأثناء سقوط برلني تزوج هتلر من عشيقته إيفا 1945وأثناء األيام األخرية من الحرب يف عام 

انتحر العشيقان يف قبو من أقبية برلني .. 1945وبعد أقل من يومني وبالتحديد يف الثالثني من شهر إبريل عام .. طويلة

  .ًالتى كانت قد غرقت متاما يف بحر من الخراب والدمار

                                                 
  . كانت دعائم هذه الصوبة هي كل ما تبقى منها من بني أطالل املنطقة الخاصة بالقادة النازيني2005بحلول عام   )1(
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  .. هتلر حارق اليهود

تم تصفية عدد يرتاوح .. وجب عمليات قتل منظمة ومب1945 و1939تقول بعض املصادر أنه خالل الفرتة ما بني عامي 

واشتمل هذا العدد عىل حوايل ستة مليون يهودي يف معسكرات .. ًوأربعة عرش مليون شخص تقريبا.. بني أحد عرش مليون

  .  ويف عمليات للقتل الجامعي)1(االعتقال ويف الجيتو

ًهذا هو ما يطلق عليه تاريخيا   وهي واحدة من )2(الصحة العنرصية"ًسمى علميا بالـ وهو ما ي" محارق الهولوكوست"ُ

ويستند هذا املفهوم عىل أفكار آرثر دي جوبينو وهو أحد .. وأسس عليها سياساته االجتامعية.. الركائز التي آمن بها هتلر

تتبنى فكرة أن وهي األيدلوجية التي .. وهو علم خاص يتبنى فكرة النقاء العرقي.. وعىل علم تحسني النسل.. نبالء فرنسا

  . االرتقاء البرشي يحدث نتيجة للتنافس بني األفراد والجامعات واألمم

عىل أنه يهدف إىل النقاء العرقي وإبادة كل » البقاء لألصلح«تم تفسري مبدأ .. وعند تطبيق هذه األفكار عىل البرش

وكانت .. إلعاقات البدنية أو العقليةوكان أول ضحايا هذه السياسة هم األطفال من ذوي ا» ًمن ليس جديرا بالحياة«

  .)3(»برنامج القتل الرحيم«عمليات قتلهم تتم يف إطار برنامج أطلق عليه اسم 

ولكن يف حقيقة األمر استمر .. تظاهر هتلر بإيقاف العمل به..  وبعد اعرتاض الشعب الصاخب عىل هذا الربنامج

  .ًالقتل رسا

فباإلضافة إىل األفراد الذين كان يتم التخلص منهم ..  يف أماكن أخرىًوكانت عمليات القتل تتم بشكل أقل تنظيام

ًأحيانا كانوا «ُواإلصابة باألمراض أثناء العمل بنظام السخرة .. ًالقى كثريون حتفهم نتيجة للتجويع.. بالتسميم بالغاز

  . »يعملون لصالح الرشكات األملانية الخاصة

  :قتل من أمثالتعرض آخرون لل.. وفضالً عن قتل اليهود

  ..»بلغ عددهم أكرث من ثالثة مليون فرد«بعض البولنديني من غري اليهود  .1

 )4(ُواملثليون.. وأعضاء جامعات املقاومة.. وأعضاء النقابات العاملية.. الشيوعيون أو الخصوم السياسيني .2

  .. ًجنسيا

  .. )5(واألفراد املنتمني للقبائل التي تحمل اسم روما .3

  .. ًواملعاقون بدنيا .4

  .. ًواملتخلفون عقليا .5

  ..وأرسى الحرب السوفيت الذين رمبا بلغ عددهم نحو ثالثة ماليني شخص .6

َّواملنتمون للطائفة املسيحية التي أطلق عليها اسم شهود يهوه .7 ِ ُ ..  

  .. واملؤمنون بفكرة البعث الثاين للسيد املسيح .8

  .. ُوالوثنيون الجدد .9

  .واملرىض النفسيني   .10

                                                 
  .ا الفقراء من اليهود وهو تعبري يقصد به األحياء التي يسكن فيهGhetto: باألملانية  )1(
 . أحد مناحي العنرصية العلمية  )2(
 .ActionT 4: أطلق عليه باإلنجليزية ) 3(
  .أي الشواذ) 4(
  .هي مجموعة فرعية من الغجر تستوطن أوروبا الوسطى والرشقية  )5(
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ًواحدا من أكرب املراكز التي تتم " أوشفيتز بريكيناو"ُإلبادة الذي يطلق عليه معسكر اعتقال وكان مجمع معسكرات ا

ًكام مل يتحدث أبدا علنا عن .. ًومل يقم هتلر أبدا بزيارة معسكرات االعتقال.. فيها عمليات القتل الجامعي يف ذلك العهد ً

  .عمليات القتل التي تتم فيها بعبارات رصيحة

  .وهايرنيش هيلمر.. ولعب الدور الرئييس فيه إيخمن.. ط للهولوكوست مبعرفة القادة النازينيوقد تم التخطي

لكن توجد بعض الوثائق التي تظهر موافقته .. وبينام مل يظهر أي أمر محدد من هتلر مبوافقته عىل القتل الجامعي

ُوالتى كانت تعرف باسم ..  يف بولندا وروسياعىل العمل الذي تقوم به وهي جامعات القتل التي كانت تتبع الجيش األملاين

  .باإلضافة إىل أن هتلر كان يتم إبالغه بدقة بنشاطات تلك الجامعات".. إنساتزكروبن"

  كان يعلم

 اتفق هيلمر وهتلر عىل القيام بعمليات إبادة جامعية عن 1941ًوتشري بعض الدالئل أيضا إىل أنه يف خريف عام 

  .طريق السام الغاز

ناء التحقيقات التي بارشها ضباط املخابرات السوفيتية والتي تم كشف النقاب عنها بعد مرور ما يقرب من ويف أث

درس بعناية مخطط غرف « أن هتلر -  أوتو جونش - ومعاونه العسكري - هاينز لينج - ذكر خادم هتلر .. ًخمسني عاما

  . »الغاز

  .لر كان يعرف كل ما يحدث يف معسكرات املوت أن هت-  تراودل يونج -شهدت سكرتريته الخاصة .. كذلك

 يف العرشين من )1(تم عقد مؤمتر وانيس بالقرب من برلني.. »الحل األخري«ويف سبيل تحقيق التعاون يف تنفيذ هذا 

.. وكان يرأس املؤمتر راينارد هيدريش وأدولف إيخامن.. وحرض املؤمتر خمسة عرش من كبار املسئولني1942يناير سنة 

  . سجالت هذا االجتامع هي أوضح األدلة املتاحة عىل التخطيط للهولوكوستوتعترب

  .»سنستعيد عافيتنا فقط بإبادة اليهود«ُ نقل عن هتلر قوله لرفاقه 1942 ويف الثاين والعرشين من فرباير

                                                 
..  أكـرب مـدن أملانيـا مـن حيـث عـدد السـكانكام أنهـا.. وإحدى واليات أملانيا الستة عرش.. برلني هي عاصمة جمهورية أملانيا االتحادية  )1(

وتـأيت هـذه التسـمية مـن كـون ).. إىل جانب برمين وهـامبورج(الثالث بجمهورية أملانيا االتحادية » الواليات املدن«وتعترب برلني إحدى 
وخـالل فـرتة الحـرب .. انية لندنًوهي أيضا ثاين أكرب مدن االتحاد األورويب بعد العاصمة الربيط.. حدود املدينة هي نفسها حدود الوالية

ُهكذا أصبحت بـرلني مدينـة مقسـمة .. قامت حكومة أملانيا الرشقية بتشييد ما كان يعرف بـجدار برلني.. 1961ًالباردة وتحديدا يف عام 
 النحـو إىل حـني سـقوط وبقـي الحـال يف بـرلني عـىل هـذا.. واآلخر رشقي يتبع أملانيا الرشقيـة.. جزء غريب يتبع أملانيا الغربية: إىل جزئني

..  وأختريت برلني بعدها عاصمة جمهورية أملانيا االتحادية ومركز حكومتها والربملان1990 وتوحيد األملانيتني يف عام 1989الجدار يف عام 
 .وإحدى أهم املدن األوروبية
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  ًومجموعة صور خاصة جدا.. هتلر

  
  هتلر وهو طفل يف مهده

 
 وهو يخطب

  
  هو يتفقد جنوده بصحبة موسولينيو
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 حتى يف مباريات الكرة.. هاى هتلر
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  هكذا كان يصطف ماليني األملان ليشاهدوا هتلر أثناء تجواله
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  يستعرض بعض جنود البحرية األملانية يف أحد املواينء
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  يف حفل عشاء عىل رشف زعيم أملانيا

  
   جيشه ويضحك معهمهتلر يداعب قادة

  
  يخطب يف استاد برلني ونالحظ كيف كتب الجمهور

  التى تعنى الحرب باللغة األملانية" WIR"كلمة 
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  مع موسوليني يف جولة بسيارة مكشوفة

  



- 252 - 
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  هتلر يزور أحد الجنود املصابني يف املستشفى ويبدو من مالمح وجهه أنه يصغى ألمر هام يرسي به إليه الجندي

  
  

  
  

  
  يداعب أحد الشبيبة أثناء تفقده لطابور تدريبهم
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  الصورتان السابقتان تصوران األعالم النازية

  اجهات املباين يف كل مكانوهي تعلو و
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  يف استاد برلني

 
 

  
 والنهاية املأسوية

***  
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  موسوليني

وكان حاكم إيطاليا وطاغيتها األشهر يف .. ببينيتو موسوليني من مؤسيس الحركة الفاشية اإليطالية وأحد أهم زعامئها

  .1943 و1922حكم بالده خالل الفرتة ما بني عامي .. العرص الحديث

ويف بعض املراحل وزير الخارجية .. ورئيس وزرائها.. رئيسها الفعيل.. ٍفرتة حكمه هو كل يشء يف بالدهكان خالل 

  .»القائد«وهى باللغة اإليطالية تعنى » الدوتشة«سمي بـ .. والداخلية

  إرهاصات ديكتاتور

وبداياته .. ضحة من طفولتهوشواهد ذلك وا.. وطاغية.. كل ما جرى ملوسولينى يف بداياته كان ينبئ بوالدة ديكتاتور

ونستطيع .. وحقده عىل األغنياء.. ويرجع الباحثون سبب ذلك لحالة الفقر الشديد الذي كان يعاين منه وهو طفل.. األوىل

  : أن نحدد سامته من خالل السطور القادمة

    مشاغب منذ طفولته

َومنع من دخول كنيسة والدته ل.. فعندما كان طفالً كان همجي ومتهور ِ فكان يرمي رواد الكنيسة .. سوء سلوكهُ

.. مل يكن كثري الكالم ولكنه كان يجيد استعامل قبضته.. ًاضطر إىل دخول املدرسة متاخرا يف مدرسة داخلية.. بالحجارة

وكذلك كان دائم املشاكل يف .. والشجار الدائم مع بقية أقرانه.. عندما كان يف الثامنة من عمره كان قد اعتاد الرسقة

ٍدرسة حتى أنه طرد ذات مرة من مدرسته لطعنه زميل له بالسكني يف بطنهامل َ ِ وأطلق عليه أقرانه األطفال يف بلدة كانيفا .. ُ

ًومنفعل دوما فيرضب املنضدة بقبضة يده .. وتهديدهم.. وشتمهم.. ألنه كان دائم السباب" الطاغية"الصغرية اسم 

.. فقد كان ميلك القدرة عىل رسعة التحصيل والحفظ..  درجات مرتفعةوالغريب أنه رغم ذلك كان يحصل عىل.. إلرهابهم

وحفظ أبياته سواء كانت وطنية .. وقيل أنه كان ال ميل من قراءة الشعر.. واالطالع لتثقيف نفسه.. وكان مييل إىل القراءة

  .نذ صغرهوميول أدبية متميزة كانت تسكنه م.. وكان يسترت وراء كل ذلك مواهب خطابية.. أم عاطفية

  ومناظر دينى.. ملحد

  :)1(يقول عن نفسه يف مذكراته

أنه كان يضيق صدره من سامع الرتاتيل اإلنجيلية كام كان يتقيأ إذا ما شم رائحة بخور الكنيسة عندما تصطحبه والدته 

  .وكان ال يطيق رؤية رجال الكنيسة بثيابهم السوداء.. إىل الكنيسة ألداء صالة األحد

  :كام يقول

ًوعندما أصبح اشرتاكيا يساريا .. يف حني مل تتمكن شفافية أمى املتدينة من النفاذ إىل رسيرىت.. ت عن أيب اإللحادورث ً

والفاتيكان بأنه مغارة " الجثة العظيمة امليتة"ًكتب مقاالت مختلفة يف بعض الصحف واصفا الكنيسة الكاثولوكية بأنها 

  ".للتعصب وعصابات اللصوص

                                                 
 يف روما أن تاريخ الكتابات يرجع إىل الفرتة مـا وذكر املؤرخون..  نرشت يوميات كتبها موسوليني بخط يده2007شهر شهر فرباير عام يف   )1(

 وقال مارشيلو ديالوتري وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ بروما أنه حصل عىل اليوميات يف مدينة بيبلينزون بسويرسا 1939 و 1935بني 
ونحـن ..  نرشت يف إيطاليـاًمن نجل أحد جنود املقاومة الذي كان حارضا أثناء القبض عىل موسوليني وحصل عىل هـذه اليوميـات التـي

َّنقتبس بعض فقرات منها بعيدا عن ما نسب من قبل من يوميات مامثلة إىل الديكتاتور السابق ثبت أنها كانت مزورة  ُ ً.  
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 السويرسية وراح يكتب مقاالت نارية تضمنت آراءه الحادة والعنيفة واملتطرفة والتي تروج يف وسعى إىل الصحف

ودعا يف مقاالته إىل تصعيد .. جوهرها لتدشني مفاهيم جديدة الشرتاكية تعتمد عىل الفوىض والعنف وإثارة املشكالت

وهو ما .. الذي استسلم ألصحاب النفوذ والجاهالعداء مع رجال الدين وإغالق دور الكنائس لخطورتها عىل تفعيل العقل 

ُخاصة أن الفساد الكنيس .. وال شأن له بهم.. استسلمت له الكنيسة يف سويرسا وتجاهلته باعتباره يهاجم الكنيسة يف بالده ً

ًكان وقتها متفشيا عىل نطاق واسع داخل أوروبا عموما لديانة وإيطاليا عىل وجه الخصوص بوصفها مسقط رأسه ومركز ا.. ً

  .املسيحية لنصارى أوروبا

  :ومييض ليقول يف إحدى مقاالته.. بل هاجم السيد املسيح وحوارييه يف استفزاز فج.. ومل يكتف بذلك

ومن هو ذاك املسيح إذا مل يكن هو الرجل الوضيع الصغري الذي أمىض زهاء عامني يجاهد لتغيري ديانة أهايل بعض "

بل إنهم من حرشات .. قد كان الحواريون يف ظني االثنى عرش مجرد جهلة أفاقنيل.. القرى عن معتقداتهم وديانتهم

  ".فلسطني وحثالتها

  البد من طرده

  ً.وطالبوا بطرده خارج سويرسا.. وهنا تحرك رجال الدين املسيحي يف سويرسا

  انتهازى

  :يقول عن نفسه

  ". كانت والديت يف الوسط الشعبي الورقة الرابحة يف يدي"

  غتصبوم.. داعر

يف مذكراته كتب .. يف فرتة املعهد بدأت عالقاته النسائية يف بيوت الدعارة مام سهل فرصة حصوله عىل املتعة بسهولة

  : قائالً" فرجينيا " عن فتاة كان يعرفها اسمها 

.. لوذات يوم صعدت معها درج املنز.. أجل كانت جذابة إىل حد كبري.. ولكنها ذات وجه جميل.. كانت فتاة فقرية"

وأنا مل أكن .. وعندما انتهى كل يشء كانت تبيك بحرقة وتقول لقد هتكت عذريتى.. وقذفت بها إىل األرض ثم افرتستها

  ولكن ماذا أفعل لها؟ .. أنكر ذلك

فقد طعنها بسكني يف فخذها .. وكانت زوجة ألحد الجنود.. أما عشيقته التي عرفها يف بلدة جوالتيريي السويرسية

  .طعنة غائرة

ًومتيز مسكنه بكونه دامئا وكرا للغانيات الاليت .. ويف كل مكان كان ينتقل إليه كانت تذيع شهرته يف اصطياد النساء ً

  .وتعاطي الخمور واملحرمات.. يرتددن عليه ملامرسة الرذيلة

  ومرتيش.. متناقض

ًكان موسوليني اشرتاكيا قبل أن يتحول ليصبح فاشيا وهي .. ه مع انجيليكا باالنوفوتحول مجرى حياته بعد لقائ.. ً

فأصبحت معلمته وشجعته عىل .. روسية من أصل إيطايل كانت تنرش الفكر املاركيس بني املهاجرين اإليطاليني يف النمسا

  .الكتابة وبدأ ينرش مقاالته يف الجرائد االشرتاكية

.. ا القول أنه أبيه الروحىبل وميكنن.. وبالرغم من كونه أهم من روج للفكر الفاشيستى يف التاريخ الحديث

 وكام قال هو عن نفسه بالشكل الذى سنتحدث عنه يف حينه.. والقومية.. والفكر الفاشيى يقوم عىل العنرصية
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َالعلم الوطني "ًإال أنه يف بداية حياته كثريا ما كان يستعري عبارة جوستاف هري الشهرية التى يقول فيها أن ".. أنا عنرصي " َ َ

واإلشرتاكيون ما هم إال منافقون .. ًوالقومية ليست إال قناعا للعسكرية الرشيرة".. ُب أن ترفع فوق املزبلةمجرد خرقة يج

  ".للرأساملية البورجوازية وعبدة القومية الوطنية

أخذ يندد بالحكومة التي تريد أن تستعمر .. )1( الحرب عىل تركيا وتحركت لغزو ليبيا1911وعندما أعلنت إيطاليا عام 

لبلدان املساملة وطالب مع زعامء االتحاد العام برضورة اللجوء إىل اإلرضاب الشامل والعام إلصابة البالد بالشلل لعل ا

.. الحكومة ترتاجع عن قرارها الغاشم والظامل الذي كان يعرب بجالء عن أطامع اإلمربيالية والرأساملية املتوحشة والجائعة

وبعد حوايل خمسة أشهر أفرجت عنه بعد أن .. تي قبضت عليه وأودعته السجنوراح يقلب الجامهري عىل الحكومة ال

ًوبعد إطالق رساحه رحب به االشرتاكيون وعينوه رئيسا لتحرير .. ملست هدوء األوضاع وعودة االنضباط إىل الشارع

  .جريدتهم الوطنية إىل اإلمام

.. ل كتاباته بعبارات عىل شاكلة لتسقط الحربومن خال.. ثم فجأة وبعد أن كان صوت موسوليني ينطلق وسط الناس

ودون مقدمات أو مشاورات مع قيادة الحزب االشرتايك فوجئ به الجميع يغري .. وغريها.. ولتحي اإلنسانية.. ليحيى السالم

 يف وينرش مقاالً يطالب فيه إيطاليا بالدخول إىل جانب الحلفاء.. موقفه ويدعو الحكومة اإليطالية للدخول إىل الحرب

َفطرد من عمله ومن الحزب.. الحرب العاملية األوىل ِ َواتهم بالخيانة.. ُ ِ ًوقد فرس هذا التحول بأنه قبض مبلغا رسيا من .. ُ ً

  .الحكومة الفرنسية

  موسولينى يدشنت مرشوعه الفاشيي

لد الفاشية  دشن موسوليني مو1914 نوفمرب 14الصادر بتاريخ » بوبولو ديتاليا«ويف العدد األول من جريدتها 

  :بشعارين

 ُالثورة فكرة عرثت عىل عرابها: "األول من مأثورات نابليون الثورية هو "  

  من ميلك الحديد ميلك الخبز"والثاين.. "  

  :ًوقال يف هذا املقال موجها كالمه إىل شباب إيطاليا.. بتوقيعه" الجرأة"مع مقال افتتاحي عنوانه 

.. إنها كلمة ما كنت أللجأ إىل النطق بها يف األوضاع العادية.. ن يصنع التاريخيا من تنتمون إىل جيل شاء القدر له أ"

ًولكنني أجد نفيس مرغام اليوم عىل أن أنطق بها جهارا إنها كلمة الحرب مبا فيها .. ومبنتهى الوضوح واإلخالص.. وعالنية.. ً

  .من بعث للرعب واالستهواء

  ..بائع الضمري.. الخائن األجري

ِوبعد أن طر   :هتفت ضده جامهري الحزب الساخطة تقول.. َد موسوليني من الحزب االشرتايكُ

  ..بائع الضمري .. الخائن األجري

ففي مدينة فوريل دخل موسولينى الحزب االشرتايك .. والحقها.. ونتوقف هنا لرنبط بني بعض األحداث قدميها

 وانفصل من الحزب وكان وقتها يهاجم. .وبدأ مرحلة جديدة ولكنه رجع وهاجمهم بالشكل الذى أرشنا إليه

  

                                                 
مس أعلن جيوفاين جوليتي رئيس وزراء إيطاليا الذى توىل رئاسة الوزارة يف إيطاليا خ) أثناء وزارته الرابعة (1911يف خريف عام عام   )1(

ويأىت اليوم الذى .. والغريب يف األمر أن الدائرة ستدور).. ليبيا(مرات الحرب عىل اإلمرباطورية العثامنية بهدف غزو طرابلس الغرب 
 ألف عالوة عىل مسؤوليته عن إعدام الثائر الليبي شيخ املجاهدين 200يتهم فيه موسوليني بأنه قتل من الشعب الليبي فقط نحو 

  .. عمر املختار
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ولكنه عاد ثانية لرئاسة ..  الحرب عىل ليبيا قبل أن يصبح أبشع محتل لليبيا والرجل الذى اقرتف أفظع الجرائم هناك

  .تحرير صحيفة الحزب وبدأ مرحلة أخرى

لرجوع للحزب بتأييد الحرب وبينام كان مع الحزب ضد دخول إيطاليا الحرب ضد الحلفاء إذا به يعود ثانية ودون ا

وتوجه .. مام أطاح به خارج الحزب وأصبح معزوالً إىل أن انتهت الحرب وخلفت وراءها أزمات اقتصادية كبرية إليطاليا

وال ندري ما سبب كمية التحوالت الرهيبة يف مذهب .. موسوليني للطبقة الربجوازية بعد ما كان يؤيد الطبقة الشعبية

  .من رافض للحرب ملؤيد الحرب.. من اشرتايك لربجوازي لديكتاتور.. ييك مللحدموسوليني؟ من كاثول

ثم كون موسوليني الفاشية كفرق مسلحة من املشاغبني وزحف بهم يف تظاهرة كربى نحو روما ومل تسيطر الحكومة 

  .1922عىل الوضع وهنا أعلن فيتوري مانوييل ملك إيطاليا موسوليني رئيسا لوزراء إيطاليا 

  ره بامليكافيلليةتأث

 وقد استوقفته املقولة الشهرية بالكتاب )1(وعىل جانب التكوين كان موسوليني يعشق مكيافيليل وكتابه الشهري األمري

وقام موسوليني بتفنيد الكتاب رشحه وتبني أفكاره فكانت النتيجة ما ظهر من » ليست املحافظة عىل الدول بالكالم«

  .إعادة اإلمرباطورية الرومانية يف نظر موسولينيسحق للمقاومة الليبية من أجل 

 ملا ملسه يف كتاباته من أفكار ورؤى ونظريات )2(كام تأثر إىل حد كبري مبؤلفات الفيلسوف الفرنيس جوستاف لوبون

  .وعبارات تجسد وتعرب عام تختلج بنفسه

ٍلفات عديدة متنوعة لكبار العلامء فقد قرأ مؤ.. وليس كتاب األمري ومؤلفات لوبان هم فقط ما تأثر به موسولينى

  . وغريهم.. وشوبنهور.. واألدباء والفالسفة أمثال سرتنري ونيتشه

  

                                                 
َنيكولو دي برناردو دي ماكيافيّيل ولد يف فلورنسا   )1( ِ ًكان مفكرا وفيلسوفا سياسـيا إيطاليـا 1527 يونيو 21وتويف يف فلورنسا يف 1469 مايو 3ُ ً ً ً

والذي أصبحت فيام بعـد عصـب دراسـات .. أصبح مكيافييل الشخصية الرئيسية واملؤسس للتنظري السيايس الواقعي.. إبان عرص النهضة
َنرش الكتـاب .. والذي كان عمالً هدف مكيافييل منه أن كتيب تعلـيامت للحكـام.. كتاب األمري.. أشهر كتبه عىل اإلطالق.  السيايسالعلم ُ

ُولقـد فصـلت .. والتي كان عبارة عن صورة مبكرة للنفعية والواقعيـة السياسـية.. وأيد فيه فكرة أن ماهو مفيد فهو رضوري.. بعد موته
" املصـلحة املاديـة"فالقوى املحركة للتاريخ هي .. وعند ماكيافييل املجتمع يتطور بأسباب طبيعية..  القرن العرشيننظريات مكيافييل يف

وطالـب ماكيـافييل بخلـق دولـة وطنيـة حـرة مـن .. وقد الحظ رصاع املصـالح بـني جامهـري الشـعب والطبقـات الحاكمـة".. السلطة"و
وكـان يعتـرب مـن املسـموح بـه اسـتخدام كـل الوسـائل يف الرصاع .. قمع االضطرابات الشعبيةوقادرة عىل .. الرصاعات اإلقطاعية القاتلة

وكانـت أهميـة ماكيـافييل .. بـرر القسـوة والوحشـية يف رصاع الحكـام عـىل السـلطة" الغاية تربر الوسـيلة"فمكيافييل القائل .. السيايس
ولقـد ألـف .. نية واستنبطوا قوانينها من العقل والخربة وليس من الالهوتًالتاريخية أنه كان واحدا من أوائل من رؤوا الدولة بعني إنسا

والتـي مـن خاللهـا بـرع يف .. وعدة واليـات.. فلورنسا.. حول الحياة السياسية يف الجمهورية الرومانية" املطارحات"مكيافييل العديد من 
.. حثون عـىل أنهـا تصـف بشـكل خـاطئ مكيـافييل وأفكـارهوالتي ينظر إليهـا البـا" مكيافييل"ٍعىل كُل فصفة . رشح وجهات نظر أخرى

أصـبح نيكولـو مكيـافييل الشخصـية املثاليـة .. مع ليوناردو دافينيش. أصبحت تصف الترصف األناين والذي تهدف له الجامعات الربحية
  . عن وصفه باملكيافيليةًعوضا".. الذكاء املكيافييل"ومن الالئق أن يقال أن مكيافييل يستحوذ عىل صفات .. لرجل عرص النهضة

من أشـهر .. عني بالحضارة الرشقية.. ومؤرخ فرنيس.. وهو طبيب) 1931 ديسمرب 13 - 1841 مايو 7(جوستاف لوبون عاش بني تاريخي   )2(
ة هـو أحـد أشـهر فالسـف". حضارة العرب يف األنـدلس"و" الحضارة املرصية"و" 1884باريس "و" حضارات الهند"و" حضارة العرب: "آثاره

مل يرس غوستاف لوبون عىل نهج مؤرخي أوروبا الذين صار من تقاليـدهم . الغرب وأحد الذين أنصفوا األمة العربية والحضارة اإلسالمية
لكن غوستاف راعى هذا الجحود وهو الذي هدتـه .. انكار فضل اإلسالم عىل العامل الغريب وقد ساعدهم عىل ذلك ما نحن فيه من تأخر

فرأى أن يبعث عرص العـرب الـذهبي مـن مرقـده ..  اإلسالمي ومباحثة االجتامعية إىل أن املسلمني هم من مدنوا أوروبارحالته يف العامل
ً كتاب حضارة العرب الذي سـلك فيـه طريقـا غـري مسـبوق فجـاء جامعـا لعنـارص 1884ألف عام . وأن يبديه للعامل يف صورته الحقيقية ً

إال أنه كان عـادال يف .. ًيام دولتنا وأسباب عظمتها وانحطاطها ومع أن غوستاف لوبون ليس مسلامحضارتنا وتأثريها يف العامل وبحث يف ق
  .وقدمها للعامل تقديم املدين الذي يدين بالفضل للدائن.. نظرته لحضارتنا
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  صحيفة أفانتى

ومن ثم أسس ما يعرف بوحدات الكفاح التي أصبحت النواة لحزبه الفايش .. عمل موسولني يف تحرير صحيفة أفانتي

  .حتى روما يف الوسط منها.. ميالنو شامل إيطالياالذي وصل به إىل الحكم بعد املسرية التي خاضها من 

َ ثم أعدم مع أعوانه الخمسة عرش يف ميدان )1(دخل الحرب العاملية الثانية مع دول املحور ِ مبيالنو عىل يد " دونجو"ُ

  .1945الشعب اإليطايل عام 

  الحازم

ُّا كانت تهز كيان أي شخصأو محذر.. ًمهاجام.. لهجته عند إلقاء خطبه.. بكلمة واحدة كان يخيف أعداءه ً .  

  الحامل

كان .. وإعادة إيطاليا إىل الصدارة.. رغم كل ذلك كان موسوليني يحلم بإعادة بعث اإلمرباطورية الرومانية القدمية

ويحوله إىل بحرية إيطالية وأن ينشئ إمرباطورية متتد من .. ًيحلم علنا بأن يسيطر عىل كل حوض البحر األبيض املتوسط

وكان يدعو إىل زيادة النسل ليزيد عدد اإليطاليني فيمكنهم بالتايل استعامر واستيطان .. إىل ساحل غينيا الغريبالحبشة 

  .وعمق جراح شعبه وشعوب أخرى كثرية.. ًولكنه يف حلمه حطم شعوبا ودول.. هذه اإلمرباطورية الشاسعة

  وذو كربياء شديد.. ودون جوان.. قوى

.. فكانت له العديد من الصور التي تظهره بالزى العسكري يف عظمة وكربياء.. دعايةًوكان موسوليني رائدا يف ال

وطارد كل امرأة .. لذا شغف بحب النساء.. ًباإلضافة للصفات الجسامنية القوية التي جعلت منه عاشقا ال يشق له غبار

د وبقيت اىل جانبه ورفضت أن ترتكه وبشكل مجر.. لكن كالرا التي كانت أصغر من ابنته بسنتني عشقته.. كانت تستهويه

  .حتى يف الساعات األخرية

  طاغية ال ينىس ثأره

  :  ويف الخطاب االستهاليل األول يف مجلس النواب قال موسوليني1922يف صباح الثاين والعرشين من شهر أكتوبر 

خيالء أثارت دهشة من ال وقف بنيتو بقامته أمام مجلس النواب اإليطايل بوصفه رئيس الحكومة الجديد قائالً يف 

أود أن أبلغكم يف هذا املقر التاريخي العريق أنه كان .. أيها السادة: "وإعجاب من مييلون ألسلوبه وسياسته.. يروق لهم

.. مبقدوري أن أحيل تلك القاعة الهادئة إىل قاعدة عسكرية مكتظة باألسلحة يحملها أنصاري من ذوي القمصان السوداء

بل ال أغايل .. ًوأحفر بحرا من الدماء وآخر من الدموع.. ًيا سادة أن أنصب هنا بالتحديد متحفا للجثثًكان بوسعي أيضا 

إذا قلت لكم مبلء الفم إين كنت عىل استعداد أن أوصد أبواب قاعتكم هذه باملسامري ولن يستطيع كائن من كان أن 

  ". باملسامرييقاومني أو يعارضني بل كان يف إمكاين أن أقفل أبواب الربملان

                                                 
طاليـا بقيـادة بينيتـو موسـوليني ثـم قوات دول املحور يف الحرب العاملية الثانية ضمت يف البداية أملانيا النازية بقيادة أدولف هتلر وإي  )1(

بـدأت الحـرب .. انضمت إليهم اليابان بقصفها مليناء بريل هاربور األمرييك وانضم إليهم دول أخرى مثل النمسا ورومانيا وبلغاريا واملجر
 الفاشـية -يـة اليابانيـة اإلمرباطور( وكانـت الحـرب أساسـا بـني دول املحـور الثالثـة 1945 واستمرت حتى عام 1939العاملية الثانية عام 

التـي انتهـت بانتصـار دول )  الواليات املتحـدة األمريكيـة- بريطانيا -االتحاد السوفيتي (ضد دول التحالف )  النازية األملانية-اإليطالية 
  ..الحلفاء
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ويف أول جلسة برملانية اعرتض .. من األصوات % 65 التي حصل خاللها الفاشيون عىل نسبة 1925وعقب انتخابات عام 

فهدأ موسوليني .. وثار عليه باقي أعضاء الربملان الفاشيون.. وشكك يف نزاهتها.. عىل النتائج" جياكوميتي"النائب االشرتايك 

اآلن : وقال النائب.. إمنا يعرب الرجل عن رأيه.. ال عليكم: تهى الهدوء وهو ينظر للنائب املعرتضوقال لهم مبن.. من حدتهم

َبعدها عرث عىل جثته بالقرب من .. ًوفعالً اختفى النائب بعدها متاما ملدة عرشة أيام.. ميكنكم أن توقعوا ترصيح دفني ِ ُ

واعرتفوا بأن .. مسة ناشطني فاشني بتهمة القتل التي نفذوهاًوبسبب الضجة التي أثارتها الصحافة حوكم صوريا خ.. روما

  ً.فسجنوا لفرتة قصرية جدا.. النية كانت تأديبه ال قتله

  ناقم عىل حياته

  : ذات مرة قال ألمه عندما قرر أن يساعدها يف عملها يف مجال التدريس يف دوقيا

.. فر يف الدرجة الثالثة وآكل أرخص الطعام و أسوأهأما أنا فأسا.. وينغمون.. ويرشبون.. انظري كيف الناس يأكلون"

  .كم أكره األغنياء" العذراء.. )1(.. يا"

ًلذا كان إنسانا معذبا ً  

ًفهو كان دامئا متوترا عنيفا كالوحش.. حسب يوميات كالريتا عشيقته التى سنتعرض لها يف حينه ً يطلق رصخات .. ً

ًثم يسقط منهكا شاحبا.. مجنونة ًسوى إنسانا معذباإنه مل يكن .. ً والعذاب يف املراحل العمرية األوىل يرتك بصامت .. ًّ

" املعذب"وإذا ما امتلك هذا .. وتتجسد هذه البصامت يف مظاهر القسوة والعنف.. واضحة يف تكوين شخصية اإلنسان

  .القوة يتحول إىل وحش برشي

  املتنبئ

ًوقد كان يقول لها دامئا أنه .. ة واالعتزاز بالنفس والكربياءذكر موسولينى يف مذكراته أنه اكتسب من أمه الشموخ والعز

  .ًسوف يثري دهشة العامل وإعجابه يوما ما

تنبأ موسولينى لنفسه بأن .. وذاع الخرب كل أنحاء البالد.. وعندما كرث التفاف الجامهري حوله أثناء تشييع جنازة أبيه

  .وهذا ماحدث.. هذه بوادر مشجعة لريتقي

  املغرور

ًورشع يقلد قيارصة روما ناسيا .. فأخذ يحلم بإحياء االمرباطورية الرومانية القدمية.. ب الغرور موسولينى يف النهايةورك

ًفبدأت الكوارث تحل ببالده وأرسته وبه شخصيا حتى .. االمكانيات الضئيلة إليطاليا باملقارنة مع االمرباطورية الرومانية

   . كبات وكوارث التزال إيطاليا حتى اليوم تتحمل عواقبها وتنئ تحت آالمهاّانتهى هذه النهاية التي جرت إىل ن

  الشذوذ ال يعنى التميز

تلك التي تختّل فيها املوازين اإلنسانية الطبيعية لدى .. هناك عالقة منطقية بني الوحشية والدكتاتورية

حتى لو كان ..  العاديني يعني التميزًظنا منه أن االختالف عن البرش.. ًاإلنسان ويصبح مهووسا بكل ما هو شاذ

وبلغ من حدة استبداد هذه النزعة اإلختالفية عن الغري .. يقود إىل رصيف مهجور أو مقصلة إعدام" التميز"هذا 

ًمبوسولينى حدا غريبا   نقطة–عىل األقل حتى يرسق أنظار النساء .. يهتم بهندامه.. ًفهو كام قلنا كان أنيقا.. ً

  

                                                 
ًاستخدم موسولينى هنا لفظا مهينا للسيدة مريم العذراء رأينا عدم ذكره  )1( ً.  
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بأنه يذهب إىل بعض .. ًلكننا نفاجئ به بعد أن أصبح رئيسا للحكومة..  ويرسق عدسات الكامريات– ضعفه األوىل 

  ..وحذاء غري مصبوغ..ًوأحيانا متسخة.. ومبالبس رثة.. الحفالت واملناسبات الرسمية دون أن يحلق ذقنه

  شبق ديكتاتورى مستبد

ًريا استبدادياًشبقا دكتاتو«التميز عند هؤالء ميكننا أن نطلق عليه مسمى   هذا النوع من أهم )1(واعترب فرويد» ً

ويستفحل .. والنزوع إىل الدمار.. يسود الكره والعنف.. ّوعندما تستبد غرائز املوت.. ومحركات الحربني العامليتني.. أسباب

ستهدفها أى إنسان و.. وتضعهم يف معزل عن القيم الطبيعية التى يشعر بها.. والترشذم.. يف أصحابها أجواء من العنرصية

.. يعملون عىل تحطيم مبادئ اإلنسانية.. وتجعل من هؤالء الحكام طغاًة متغطرسني.. من الحرية والعدل واملساواة

  .يوجرف أصحابها عن العقل واملنطق

  قائد ذيك

وقات ٍجمع يف قبضته يف وقت من األ.. مسموع الكلمة.. ًقدرات موسولينى العقلية جعلت منه حاكام مرهوب الجانب

ًيرى نفسه شعاعا ساحرا.. ويتمىش يف كل دروب السلطة مختاالً.. وكان الجميع يرونه يتجول يف الوزارات.. سبع وزارات ً ..

.. والعظمة.. فيخدرها بكلامته لتنام سكرى عىل حلم املجد.. وهامات الكبار قبل الصغار تنحنى له.. ًيعيش حلام جميالً

  .  يشبعواوالرثاء الذي ال يشبعون منه ولن

  آراؤه يف أدوات حكمه

 ال لحرية الصحافة..  

 الحرية مجرد آلهة متعفنة..  

 الربملان هو مجمع القواقع القدمية..  

  بطل من ورق

  .ًوكان البد أن يتعرض موسولينى ملحاوالت اغتيال ردا عىل منهجه القمعي االضطهادي

تعرض .. المه زمام السلطة يف إيطاليا أي بعد ثالث سنوات ونصف فقط من است1926ويف شهر إبريل من عام

ولو انحرفت رصاصتها قليالً لكانت قد أفضت إىل .. لكنها مل تصب منه مقتالً.. موسوليني لطلقة نارية من مسدس فتاة

  .تغيري جذري يف الواقع اإليطايل
                                                 

وكـان طبيـب .. يعتـرب مؤسـس مدرسـة التحليـل الـنفيس وعلـم الـنفس الحـديث1939..  سبتمرب23 - 1856.. ايو م6(سيجموند فرويد   )1(
وآلية الدفاع عن القمع وخلق املامرسة الرسيرية يف التحليل الـنفيس لعـالج األمـراض .. أعصاب منساوي اشتهر بنظريات العقل الالواعي
كام اشتهر عنه إعادة تحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية األوليـة للحيـاة .. نفيسالنفسية عن طريق الحوار بني املريض واملحلل ال

.. ونظريتـه مـن التحـول يف العالقـة العالجيـة.. مبا يف ذلـك اسـتخدام حريـة تكـوين الجمعيـات.. فضال عن التقنيات العالجية.. البرشية
يف حـني أن .. أنه كان الباحث يف وقت مبكـر العصـبية يف الشـلل الـدماغيكام .. وتفسري األحالم كمصادر لل نظرة ثاقبة رغبات الالوعي

 ومع التقدم يف مجال علـم 20ًكثريا من أفكار فرويد قد انخفضت من صالح أو قد تم تعديلها من قبل املحافظني الجدد يف نهاية القرن 
.. مـة يف تـاريخ علـم الـنفس يف األوسـاط األكادمييـةتبقى أسـاليب وأفكـار فرويـد مه.. النفس بدأت تظهر العيوب يف كثري من نظرياته

 إىل الجاليكيـة 1856 مـايو مـن عـام 6وقد ولد سيجموند فرويد يف .. وأفكاره ال تزال تؤثر يف بعض العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية
.. والده جاكوب كان تـاجر صـوف.. التشيكوالتي هي اآلن جزء من جمهورية .. اليهودية الديه يف بلدة مورافيا باإلمرباطورية النمساوية
فضله والداه عىل إخوته الثامنية من املراحل املبكرة من .. ًونظرا لذكائه املبكر.. والدته كانت تدعى أمايل وكانت الزوجة الثالثة لجاكوب

..  خرس والـد فرويـد تجارتـه1857وبسـبب األزمـة االقتصـادية يف عـام .. ورغم فقرهم ضحوا بكل يشء ملنحه التعليم السـليم.. طفولته
 مع 1873وهناك تخرج فرويد من املدرسة الثانوية يف ماتورا يف عام .. 1865يف عام .. وانتقلت العائلة إىل اليبزيج قبل أن يستقر يف فيينا

  .بعدها توجه إىل كلية الطب يف جامعة فيينا لدراسة تحت الداروينية الربوفسور كارل كالوس.. مرتبة الرشف
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ريت مذهبها إىل غ.. وكانت ابنة مستشار حاكم ايرلندا الربوتستانتي.. الفتاة أيرلندية تدعى فيوليت جيبسون
 بعد أن أرست إىل أخيها وييل بأن البابا 1924ومن ثم انتقلت إىل روما عام.. الكاثوليكية مخالفة يف ذلك معتقدات عائلتها

لكنها بعد ثالثة .. لذلك عمدت إىل تأمني مسدس لتنفيذ ما تريده.. بوليس الرابع عرش يخون الكنيسة مام يتعني قتله
وما أن تعافت حتى عمدت إىل تأمني مسدس آخر .. لنار عىل نفسها يف دير للراهبات حيث تقيمشهور استخدمته بإطالق ا

     .استخدمته يف محاولتها اغتيال موسوليني
 1923ًخاصة أنها سبق وقامت عام.. تلك الترصفات الصادرة عن الفتاة كانت تؤكد أنها تعاين من اضطرابات نفسية

وألن موسوليني أصبح عىل قناعة بأن محاولتها قتله مل .. ذي دعا إىل إيداعها يف مصحةاألمر ال.. بطعن أحد الخدم بسكني
وتحسب من اإلساءة لعالقاته مع اململكة املتحدة من جهة .. تكن ذات خلفية سياسية مل يعط لهذا األمر اهتامم من جهة

  . )1(أخرى
ِأنف موسولينى وخدشالطريف أنه عندما أطلقت الفتاة رصاصاتها إيرلندية بقذيفة أصيب  فرصخ يف عبارة .. ُ

  :مرسحية
  : ثم قال ملن حوله بعد تضميد جراحه".. وإذا مت فاثأروا يل.. أما إذا تراجعت فاقتلوين.. إذا تقدمت فاتبعوين"
  "فتاة تفعل هذا.. تصوروا.. تصوروا"

  موسولينى= كل ما سبق 
ًاسيا حادا يقاوم الصعوبات ولكنه يحمل شخصية ًجعلت منه الحياة شخصا ق.. كل ما سبق كون شخصية الدوتيش ً

ًأخرى وراء هذه الشخصية فلقد كان مولعا بأمه وتأثر كثريا بفقدانها ًكذلك عالقته بزوجته التي عانت منه كثريا فكانت .. ً
  .ولينيعالقته مع ليدا ثم بايدا وإنجيال وكالرا مام أدى لعدم خلق جو أرسي كان من املحتمل أن يؤثر يف شخصية موس

  
  1903 يونيو 19صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم موسوليني يوم 

  الحرب عار
ًكانت الحرب عارا عىل إيطاليا بعد انضامم موسوليني مع هتلر حيث فشل الطليان يف احتالل اليونان ثالثة 

 ويف آخر األمر.. لربيطانينيويف ليبيا مل يكونوا بأحسن حال حيث انهزموا أمام ا.. مرات حتى جاء هتلر لنجدتهم
  

                                                 
وعمدت إىل إعادتها إىل بريطانيا بعد أن نصحها السفري .. فقد اعتربت فيوليت مصابة بالجنون.. النسبة لحكومة املحافظني الربيطانيةب  )1(

لذلك أدخلت إحدى مستشفيات الصحة النفسية إىل أن .. والتأكد بأنها لن تعود إىل إيطاليا.. الربيطاين يف روما بسحب جواز سفرها
كام تتحدث عن الجهود التي بذلها محامي فيوليت .. تعرض ساندروس حياة فيوليت بكثري من التعاطف والشفقة تس1956توفيت عام

مؤلفته كاتبة أيرلندية تدعى "املرأة التي أطلقت النار عىل موسوليني " وهناك كتاب يحمل عنوان.   .إلثبات إصابتها مبرض نفيس
وفاسالف نيغنسيك لكن يبقى .. ارصين مثل فلورانس نايتنغل وفرجينيا ولفرصدت الكاتبة حياة مع.. فرانسيس ستونر سوندرس

ًموضوع فيوليت ومواجهتها ملوسوليني أمرا مثريا وجديرا باالهتامم ً ً.    
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حروب هتلر كانت سيئة بالنسبة للطليان ولكن موسوليني كان يتبع خطاه يف .. وضع موسوليني جيشه تحت أمرة األملان

وبعدها بقليل كانت إيطاليا يف .. أرسل موسوليني جنود إيطاليني إىل هناك.. حتى عندما احتل هتلر روسيا.. كل يشء

  .حرب مع أمريكا

  . كانت إيطاليا عىل الهاوية1942ول عام بحل

  ..جيشها مهزوم وجائع ولديهم نقص يف العتاد والسالح

  ..ٌويف داخل إيطاليا نفسها كان هناك نقص يف املؤن

ورأى أن موسوليني قد كذب عليهم حتى وصل األمر أن بالدهم قد .. ورفض االستمرار يف الحرب.. وغضب الشعب

َاحتلت من قبل الجيوش الرب وأمر امللك باعتقاله فاعتقل وكان .. وأصبح موسوليني عدو الشعب األول.. يطانية واألمريكيةُ

  .سجنه عبارة عن فندق يف منتجع للتزلج يف أعايل الجبال

غادر موسوليني مقر ..  بينام الحلفاء عىل وشك دخول بولندا والروس يزحفون نحو برلني1945 أبريل 18ويف يوم 

ثم ظهر يف ميالنو ليطلب من أسقف املدينة أن يتوسط بينه وبني قوات ..  اعرتاضات حراسه األملانإقامته يف سالو رغم

إال أن قيادة األنصار التي كان يسيطر عليها الحزب .. األنصار لالتفاق عىل رشوط التسليم التي تتضمن إنقاذ رقبته

  .ًالشيوعي اإليطايل أصدرت أمرا بإعدامه

  معركة الرشف األخرية

وعندما وصل .. ًبع هو رحلته بالسيارة متخفيا ومعه عشيقته كالرا ليخوض ما اسامه مبعركة الرشف الكربى واألخريةوتا

وأن من كانوا يدعون أنهم .. ًإىل مدينة كومو مسقط رأس عشيقته القريبة من الحدود السويرسية تبني أنه كان واهام

  .سوى قلةومل يتبق منهم .. أنصاره املخلصني انفضوا من حوله

يطلب منها الهروب لتأىت إليه ىف " راخيال" أبريل ومن حيث كان يقيم ىف كومو كتب آخر رسالة له إىل زوجته 25ويف 

  . سويرسا

  .. ففر إىل ميناجيو مدينة عشيقته األخرى أنجيال..  أبريل زاد خوفه واستشعر القلق26ويف 

ولكن عند دونجو يف .. ً مؤخرة سيارة نقل متجها إىل الحدودثم حاول موسوليني الهرب مع عشيقته كالرا باختبائه يف

ًمخربا إياهم بأنه يقبض .. وأمرهم بالنزول.. تحت تهديد بندقيته.. منطقة بحرية كومو شامل البالد أوقف السائق السيارة

  .عليهم باسم الشعب اإليطايل

  امللك يطلب من موسولينى االستقالة

لحظتها طلب .. الربيطانية عىل ميناء صقلية وزحفت عىل إيطاليا من جهة الجنوببعد أن حطت القوات األمريكية و

وداخل سيارة إسعاف ذهب الدوتيش ملكان إقامته .. ًوعني بدالً منه بادوليو رئيسا للوزراء.. امللك من الدوتيش االستقالة

  .الدوتيش وأوالده هناكولكن األملان عرفوا مكانه واختطفوه ملقابلة هتلر حيث كانت زوجة .. بإيطاليا

  . سقطت بولونيا يف يد جبهة التحرير الشعبية املعادية ملوسوليني1945 ابريل 21ويف 

وحاول ..  أبريل فر الدوتيش من ميالنو إىل كومو مدينة عشيقته كالرا ومنها إىل ميناجيو مدينة عشيقته إنجيال25ويف 

ًالفرار إىل الشامل وارتدى زيا أملانيا ليتخفى لكن نتيجة خيانة الضباط األملان الذين كان من .. واختبأ داخل الشاحنة.. ً

  .املفرتض أن يؤمنوا رحلة هروبه إىل سويرسا لكنهم رسبوا خطة هربه
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وكانت جبهة التحرير وقتها قد قبضت عىل أغلب .. وتعرف عليه الجنود اإليطاليون بسهولة هو وعشيقته كالرا

وأقرت بإعدامه هو .. وقامت الجبهة الشعبية بعمل محاكمة صورية.. جب إعدامهمً شخصا ي15وحددت منهم .. معاونيه

  .ًوعشيقته وتعليقه مقلوبا من قدميه كعادة إيطالية قدمية وهي تعليق املحتال يف هكذا وضع

الذي "و فالرييو أوديسي"ويف اليوم التايل أتت األوامر من مجلس جبهة التحرير الشعبيه بإعدام موسيليني وجاء العقيد 

وطلب منه مرافقته إىل املركبة التي كانت يف .. وأخربه بأنه جاء لينقذه.. ًانضم رسا للجبهة إىل مكان اعتقال موسوليني

  .ٌثم ذهب به إىل فيال بيلموت املجاورة حيث كان يف انتظارهم فرقة من الجنود.. انتظارهم

وكان اوديسيو أحد اإليطاليني الثامنية األعضاء ".. كالرا " أبريل تم تجميعهم مبا فيهم موسوليني وعشيقته29 ويف يوم 

قد تعطل سالحه الذي » فالريو«وكان .. وتم إطالق النريان عىل الجميع.. يف قوة أوكلت اليها مهمة إعدام موسوليني

 رصاصات  أطلق من خاللها خمس)1(فاستخدم بندقية نصف آلية فرنسية لتنفيذ املهمة.. استخدمه لتنفيذ عملية القتل

.. ًوقتل معه أيضا كالرا بيتاتيش عشيقته التي مل يكن هناك أمر بقتلها لكنها لقت حتفها حني تشبثت به.. عىل موسوليني

  .بعدها تم نقلهم ليعلقوا مقلوبني من أرجلهم يف محطة بنزين يف مدينة ميالنو

..  معلقة من األرجل أمام املحطةوعرضت جثتاهام مع جثث خمسة قادة فاشيني آخرين يف ساحة عامة يف ميالنو

وفقدت الجامهري السيطرة عىل نفسها .. وجاءت الجامهري تسبهم وتشتمهم وتبصق عليهام وترميهام مبا يف أيديهم

  .فأخذت بإطالق النار عىل الجثتني وركلهام باألرجل

  .ولت بهم يف شوارع ميالنويف القرى واملدن قتل كثري من الفاشيست حيث وضعت جثثهم يف سيارات نقل األثاث وتج

  . ًوبعد إنتهاء كل يشء أخذت الجثث ودفنت رسا يف ميالنو

  .  سلمت جثة موسوليني ألهله لتدفن قرب مدينته التي ولد بها1957ويف سنة 

  رواية أخرى

 فيام وعشيقته كالرا يف دونجو يف منطقة بحرية كومو شامل البالد.. هناك رواية أخرى حول مالبسات إعدام موسوليني

حيث كان يف انتظارهم فرقة .. ذهبا يف اليوم التايل إىل فيال بيلموت.. فبعد القبض عليهام.. كانا يحاوالن الفرار إىل سويرسا

إىل قرص فينسيا الحكومي يف قلب روما ليشنقا معلقني من " كالرا" أبريل تم نقل موسوليني و29ويف يوم .. من الجنود

  .ًلب موسوليني بنفسه يف إحدى خطبه متحديا من يقدم عىل قتلهرجليهام يف رشفة القرص كام ط

                                                 
).. F.20830(وتحمـل رقـم مسلسـل ) اس.ايـه.ام( من طـراز 1938البندقية ذات قاعدة خشبية ملونة وحزام جلدي قصري وصنعت عام   )1(

ً عاما يف غياهب أحد املتاحف بالعاصمة األلبانية تريانا بعد أن حصل عليهـا الـزعامء السـتاليون يف ألبانيـا 47البندقية طوال وظلت تلك 
بعدها عرضت البندقيـة يف املتحـف الـوطني بتريانـا وذلـك يف أول ظهـور .. هدية من الرجل الذي أطلق النار عىل موسوليني وعشيقته

 وقال وقتها املدير العام لسجالت الحكومة األلبانية أن أوديسيو أرسل البندقية 1991 الشيوعي يف ألبانيا عام علني لها منذ انتهاء الحكم
أرسل اليكم هدية السالح الـذي أعـدم بـه «وكتب اوديسيو رسالة اىل تريانا قال فيها .. هدية إيل حكومة الدكتاتور الشيوعي أنور خوجة

  .» بينيتو موسوليني تنفيذا ألوامر القيادة العامة للقوات االيطالية مجرم الحرب1945 أبريل عام 28يوم 
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  )1(مشاهد اإلعدام

  
  ..موسوليني..  كالرا عشيقة موسوليني-من اليمني إىل اليسار : اإلعدام

  ..سكرتري الحزب الفايش اشيل ستاراس

  
.. يام حكومة إيطاليا الجمهوريةوبعد ق.. حملتا الجثتان إىل مكان مجهول.. ّوبعد أن تم التمثيل بجثتيهام رش متثيل

 .وسلمتها إىل من تبقى من أهله.. ُأخرجت جثة موسوليني من القرب

    

  
                                                 

ِّاللحظات األخرية من حياة الديكتاتور اإليطايل قد صورتقيل أن   )1( ُ و قال لوتشيانو راندازو وكيل حفيـد موسـوليني يف مـؤمتر صـحايف يف .. ّ
َيف خاص حفظ يف واشنطنَّإن مدة الفيلم هي دقيقتان و نصف الدقيقة وهو من ضمن أرش: "روما ُ ٍ".  
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  الثعلب روميل

***  

وكان ترتيبه هو الثالث بني » هايدن هايربج« يف 1891يف الخامس عرش من شهر نوفمرب من العام » روميل«ولد 

  .ًوكان والده يعمل مديرا إلحدى املدارس..  أبناءخمسة

  .إال أن والده أرسله لاللتحاق بالجيش» بولسنت«وخالل نشأته تأثر إىل حد كبري بصناعة املناطيد يف 

َّومع بلوغه الخامسة والعرشين من العمر كان قد رقي إىل رتبة مالزم وكان يدرب املجندين يف سالح املشاة يف بلدة .. ُ

  .وقد كان ينوي الزواج من فتاة تعيش هناك..  جنوب أملانياصغرية يف

  ذكاؤه العسكري املبكر

وبطبيعته متيز بوفرة أفكاره ومبرونة .. وبشكل عام كان رجل أفعال ال أقوال.. ولد لروميل ابن فتفرغ لحياته الشخصية

  .ًإال أن مكر الثعلب مل يكن ينطبق بتاتا عىل شخصيته.. أشبه مبرونة الثعلب

  !!روميل يف الحرب العاملية األوىل

وبعث ..  اندلعت الحرب العاملية األوىل فإشرتك ضمن القوات األملانية يف معاركها1914يف شهر أغسطس من عام 

ًملمحا لظروفه العسكرية الصعبة التي قد قد .. وما يجول يف خاطره.. يصف فيها مشاعره.. برسالة إىل شقيقته» روميل«

  .هرب منها الكثري

  إحباط مبكر

وكان وسام االستحقاق .. يف إيطاليا» إسيولزو«يف أكتوبر من عام ألف وتسعامئة وسبعة عرش كان يحارب عند جبهة 

فصدر .. العزم عىل نيل ذلك الوسام» روميل«فعقد .. »متجوف«قد خصص ملن يحتل جبل .. ًأعىل األوسمة األملانية رشفا

ًالرجال وشن هجوما رشسا حتى بلغ قمة    .لكن تم تقليد الوسام لرجل آخر» متجوف«ً

بأنه سلب حقه يف تلك الجائزة الثمينة فتقدم بشكوى إىل الجهات املختصة وانتظر أسابيع » روميل«عندها شعر 

  .طويلة قبل أن تظهر النتيجة لصالحه

من فتاة كان » روميل«وقبل نهاية الحرب تزوج .. إال أن خوف تكرار املوقف والتعرض لإلهامل ظل يرافقه طوال حياته

فكانت تلك الفرتة عصيبة .. ُحدد عدد الجيش األملاين مبائة ألف رجل» فريساي«وبعد الهزمية ومعاهدة .. ًيعرفها سابقا

بدالً من توليه مهمة تدريب جهاز .. فاختار الخدمة يف حامية يف إحدى املقاطعات.. عليه وعل كل رجال الجيش األملاين

  .األركان

  تلروه.. روميل

  .مهرجان الحصاد يف بولست» هتلر« حرض 1934يف الرابع عرش من سبتمرب يف العام 

وكانت تلك هي املرة األوىل التي » هتلر« فأخذ يقدم جنوده للفوهر.. وقتها هو قائد الحامية املعني» روميل«وكان 

  .لوجه.. ًيلتقي فيها اإلثنان وجها

ًاهتامما كافيا» هتلر«وقتها مل يعره    .كنها كانت تلك عادته عند التقاءه باآلخرينول.. ً

ًوخارجيا أيضا.. ًيف أملانيا داخليا» هتلر«والتأثر بالنجاحات التي حققها .. أما روميل فقد كان شديد اإلعجاب ً ..  
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والحكم الدكتاتوري املتسلط عىل رقاب الشعب األملاين بالرغم من كونه .. وكان يعتقد كآخرين أن غياب الدميقراطية

  .. مسألة سلبية

وأنه غطاء مؤقت تعلوه سحب .. إال أنه رضورة آنية مرتبطة مبا متر به البالد من أوضاع عسكرية غري مستقرة

  .اإلنجازات الكبرية التي رافقت النظام

ًحريصا عىل أن يعطى لرجال » هتلر«فقد كان ..  ويف تلك الفرتة مل يكن الجميع ومن بينهم روميل يدركون الحقيقة

  .وكان روميل من بني املخدوعني بذلك.. ًه انطباعا أنه يدعم الجيش بكل قوتهجيش

  ترقية روميل

ًليصبح محارضا يف علم الحروب التكتييك يف املدرسة الحربية يف » روميل«بعد ذلك اللقاء صدرت أوامر هتلر برتقية 

» متجوف«يتحدث عن قصة الهجوم عىل .. ًووقتها نرش روميل كتابا حول تجاربه يف الحرب العاملية األوىل» بورسلني«

  .وأصبح هذا الكتاب هو أحد أشهر الكتب يف البالد

  وتوالت الرتقيات

وكان وجه النظام .. »باينا نوشنال«حتى أصبح رئيس املدرسة العسكرية يف .. ترقية ثم أخرى» روميل«وبعدها نال 

  ً.النازي املخيف قد بدأ بالظهور هناك أيضا

  الرئييس» هتلر«قر روميل قائداً مل

ًقائدا ملقر قيادته » روميل« أصدر أوامره بتعيني 1939تشيكوسلوفاكيا يف مارس من عام » هتلر«وأثناء اجتياح 

  .يخطط لشن حروب أخرى» هتلر«يف وقت كان فيه » هتلر«إىل دائرة أقرب املقربني إىل » روميل«وانتمى .. الرئييس

يف نفس العام وكان حتى ذلك الحني لديه قناعة خاصة بأنه لن تحدث » رهتل«وعندما رحل روميل إىل مقر قيادة 

  :وكان يقول.. حروب عاملية أخرى

ميكن التأكد بأنه ال ميكن أن تنشب حرب عاملية .. طاملا أن أبناء جييل ال زالوا يذكرون أهوال الحرب العاملية األوىل«

  .»أخرى

  اللواء روميل

متزامنة مع .. بالهجوم عىل بولندا» هتلر« صدرت أوامر 1939ي األول من سبتمرب فف.. كان عىل خطأ» روميل«إال أن 

  .»اللواء«الذى أصبح مسئوالً عن حاميته إىل رتبة تعادل » روميل«قراره برتقية 

  : ويف حينه كتب روميل إىل زوجته قائالً

لتي يوليني إياها متنحني سعادة إن هذه الثقة ا.. أالزم الفوهرر معظم األوقات حتى خالل االجتامعات الرسية«

ًفهو يقيم كل مساء اجتامعا مطوالً أشارك فيه.. تفوق سعادة رتبتي يف الجيش.. كبرية ًوغالبا ما يسألني رأيي يف املواضيع .. ٍ

  .»ًأخريا أعيدت إىل الجنود قيمتهم ومكانتهم.. وقد سمح يل ليلة أمس فقط بالجلوس إىل جانبه مبارشًة.. املطروحة
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  وهتلر..  روميلبني

لتواضعه وابتعاده عن » روميل«بدوره يحب » هتلر«وكان .. يكن لقائده كل االحرتام والتقدير» روميل«وكام قلنا كان 

ورجل أفعال أكرث منه .. فقد كان عصامي الثقافة.. ًولكونه مختلفا عن سائر الضباط.. الغطرسة التي متيز أركان الجيش

  .رجل أقوال

فكام فعل يف الحرب العاملية .. إبان غزو فرنسا.. ك سمحت لروميل الفرصة ليربهن عن قدراته وتفوقهويف إحدى املعار

  .ًمتقدما جنوده بنفسه.. األوىل اجتاح البالد واكتسح دفاعاتهم

 ..أو عىل األقل يتنازل عن الحكم ليفسح املجال أمام سالم مقبول.. يف النهاية» هتلر«يأمل أن يعتقل » روميل«وكان 

  .ٌلكن كان للقدر رأي آخر

  :وبقي ما كتبه روميل يف مذكراته الخاصة هو أفضل توصيف لتلك الحالة التى كان عليها حيث كتب يقول

ًلكن الحكم قذر وسفاح ويتحمل ذنبا كبريا.. العدالة أساس رضوري من أسس الحكم « ً«.  

  روميل يرفض 

وجذبه إىل صفوفهم باعتبار أنه أكرث الجرناالت » روميل «التقرب من» هتلر«والرافضون بقاء .. وحاول املتآمرون

  .. شعبية

.. زيارة من شرتولن» روميل« وخالل قضاءه أجازته يف منزله يف هريميجل تلقى 1944ويف األول من شهر فرباير عام 

ومل .. بها الحكموأخربه عن املجازر البشعة التي ارتك.. »هتلر«وقال له شرتولن إن كل يشء سيضيع يف حال عدم إزاحة 

  . قد سمع بتلك األخبار قبل ذلك» روميل«يكن 

  .لكنه مل يخن ثقة املتآمرين» هتلر«التورط يف عملية التخطيط الغتيال » روميل«ورفض 

  :ويقول روميل يف مذكراته عن ذلك

ادة الجيش يفكر يف ما كان أحد من ق.. ًبالنسبة إىل قائد أعىل كان اغتيال رئيس الدولة أمرا مستحيالً بكل بساطة«

  .»ًفقد كانوا مدربني جيدا ومثقفني يف املسائل العسكرية ال السياسية.. ذلك بسبب خلفيته العسكري

  يوم اإلنزال الشهري

» روميل« وبينام كان ما يزال يف منزله يف هريميجل تلقى 1944ويف الساعة السابعة من صباح السادس من يونيو عام 

  :تايلمفادها ال.. ًأخبارا سيئة

ويف الواحدة بعد منتصف .. غادرت أوىل القوات الجوية الربيطانية مطاراتها.. قرابة ساعة الحادية عرش ليلة األمس

  .ووصل املظليون خلف خطوطهم.. الليل بدأ الهجوم عىل موقع القوات األملانية شاميل نهر السني

كان ذلك يوم ..  واألمريكيني عند ساحل النورمانديًيف الساعة السادسة والنصف صباحا نزل أول الجنود الربيطانيني

  .اإلنزال الشهري

ومتكنت .. ًألنها مل تقلع أساسا عن األرض.. بينام بقي األسطول اإلنجليزى الكبري مل متسه الطائرات الحربية األملانية

دة تؤكد أنها ستكون معركة كانت كل املعطيات املوجو.. طائرات الحلفاء املقاتلة من تأمني الحامية الالزمة لألسطول

  .وسيخرسها األملان ال محالة.. حاسمة

ًلكن الحلفاء كانوا قد أحرزوا تقدما كبريا.. وبعد أربعة عرشة ساعة كان قد عاد إىل مقر قيادته » روميل«خيش .. ً

  .التعرض للغزو للمرة الثانية
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ًظنا منه أن اإلنزال الفعيل مل .. وبطولها.. قناةجنوده إىل موقع احتياطي عند شاطئ ال» روميل«يف اليوم التايل أرسل 

  .لكن بعد أسبوع أيقن الجميع أن الغزو قد تم بنجاح.. يحدث بعد سيأيت عام قريب

وكان من املفرتض أن ينضم .. مع جريتفول رورش القائد األعىل للقوات األملانية يف الغرب» روميل«ويف باريس التقى 

  .إنهاء الحرب يف الحالأراد أن يقنعه ب» هتلر«إليهام 

فقال أنه سيقابل الفوهرر بعد يومني وسيخربه أنه علينا أن ننهي هذه املسائل عىل الصعيد السيايس ولكن لدى عودته 

يا إلهي لقد جذبني إليه : لديه وجهة نظر مختلفة فهو يرى الصورة بشمولية وبعد ست ساعات قال» هتلر«قال إن 

  .بوجهة نظره؟ ال أعلمًمجددا كيف استطاع أن يقنعني 

حتى بالكالم كان شتوهلرب » هتلر«وهتلر للمرة األخرية ومل يسمع له » روميل«ويف السابع والعرشين من يوليو التقى 

  .»هتلر«آنذاك يحاول وضع خطة الغتيال 

  :فيقول.. ويعلق شتوهلرب فيام بعد يف مذكراته عىل أحداث تلك املرحلة

لو كنت .. وإنقاذ بالدنا وكرامتنا.. ع حد لجرائم القتل والتخلص من النظام اإلجراميكانت تلك الوسيلة الوحيدة لوض

ًتعلم الفظائع التي ارتكبت آنذاك لحاولت أن تضع حدا لها ّ.  

كانت تلك املحاولة األخرية .. يف الرش بيور عن عملية االغتيال املتوقعة» روميل«ُ أخرب 1944ويف التاسع من يوليو عام 

» روميل«وبعد أربعة أيام أرسل .. وحققت هذه املرة النجاح املرجو منها» هتلر«إىل فكرة التخلص من » لرومي«لجذب 

  : رسالة أخرية يناشده فيها بقوله» هتلر«إىل 

اعتقد أنه علينا أن نستنتج خطواتنا .. لكن هذا الرصاع غري املتوازي سيصل إىل نهايته.. الجنود يقاتلون كاألبطال«

  .»وأشعر أنه من واجبي كقائد أعىل للجيش أن أقول هذا بوضوح.. الوضع الراهناملقبلة من 

ًردا من الفوهرر فهو يعرفه متاما وهو ويعرف كيف سيكون رد فعله عىل الربقية كان قد وضع يف » روميل«مل يتوقع  ً

ًنفس الوقت خطة جريئة ليضع حدا للحرب ّ.  

وكان يأمل أنه يف ظل الهجوم .. مام األمريكيني والربيطانيني والفرنسينيوأن يفسح املجال أ.. أراد أن يستسلم يف فرنسا

  .ًسيكون دخول الحلفاء خاليا من كل الفظاعات.. يف برلني» هتلر«عىل 

  بداية النهاية لهتلر

رثة ًأراد أن يفعل أفضل ما بوسعه يف ظل الظروف الراهنة وكان يعلم أن عليه أن يعقد سالما مع الحلفاء وإال واجه كا

  .ولو أنه متكن فعالً من عقد السالم ملا حدثت كارثة برسنت وملا تم تدمري مئات البلدان والقرى األملانية.. محتمة

  .أراد أن يكسب ثقة قادته وأن يحاول إقناعهم بدعم خطته.. يزور الجبهة كل يوم» روميل«كان 

حيث انسحب .. كانت املرة األوىل يف العلمني.. واختار مرتني إنقاذ رجاله عىل الرغم من خطورة ذلك عىل حياته

  .وكانت املرة الثانية عندما تآمر مع قادة جنوده.. »هتلر«ًمتحديا أوامر 

وسأله » هتلر«وهو جرنال بحري معروف وأحد املقربني من .. سيد بيتش» روميل« ويف السابع عرش من يوليو زار 

  :»روميل«

  .؟»هتلر«كانت مخالفة ألوامر حتى ولو .. هل تقبل باالمتثال ألوامرى  -

  : أجابه سيد بيتش

 يف الوقت نفسه كانت طائرات سالح الجو.. أنت قائدي وسأنفذ كل ما تطلبه مني عىل الرحب والسعة  -
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  .الربيطاين تقلع من مطاراتها لتصنع مشهد النهاية يف أملانيا

  :عىل ما ترتب عىل هذا الحديث فيقول» سيد بيتش«ُويعلق 

مل نكن نعرف .. وأي هدف نجده أمامنا.. واملواكب.. وسيارات الجيش..  النار عىل السيارات والدباباتكنا نطلق

  .فلم يكن لدينا وقت لتبادل البطاقات الشخصية.. األشخاص الذين نطلق النار عليهم

.. ه إصابة بالغةفأصاب» روميل«أنه أطلق النار عىل » جاك رملينج«ُلكن بعد انتهاء الحرب عرف أحدنا وكان يدعى 

  .ونقل إىل مستشفى عسكري

رأيت صورة األشعة التي .. وأحرضت معي أحد أطبائنا.. وصلت إىل املستشفى بعد أربع أو خمس ساعات عىل إحضاره

ًتظهر تصدعا واضحا يف جمجمة رأسه   .وكان وجهه مغطى بالجراح.. كانت إحدى عينيه متورمة.. ً

ًأومأ برأسه إيل فلم يكن غائبا عن وأخذت صورة األشعة .. تكلمت مع األطباء الفرنسيني.. ولكنه مل ينطق بكلمة..  وعيهّ

  .وبعد ساعتني غادرت املستشفى وعدت إىل مقر القيادة.. إىل رئيس األطباء

  محاولة فاشلة الغتيال هتلر

قنبلة عىل مقر أطلق تشتوت هلنب » روميل« أى بعد ثالثة أيام فقط من إصابة 1944ويف العرشين من يوليو عام 

  .ولكن محاولة االغتيال باءت بالفشل.. قيادة هتلر يف راسملربج

  .إزاحة قيادة الجيش األملاين بأكملها.. حاولت مجموعة صغرية من الضباط الطموحني

  .. بزيارة الجرحى» هتلر«يف اليوم التايل قام 

ستشفى يقول باإلضافة إىل الحادثة التي يف الرابع والعرشين من يوليو إىل زوجته من رسيره بامل» روميل«وكتب 

  . أنه انقىض بسالمالـلـهوال يسعنا إال أن نشكر » هتلر«فإن أكرث ما زعزع كياين كان هذا الهجوم عىل .. تعرضت لها

ًيعلم أنهم يقرءون رسائله لهتلر شخصيا قبل أن تأخذ طريقها العادى للمرسلة إليهم عرب الربيد » روميل«فقد كان  ً

  .الحريب

  .ثم متاثل روميل للشفاء ببطء لكن عينه اليرسى ظلت متورمة

ًخرج روميل من املستشفى العسكري عائدا إىل منزله وكانت تلك نهاية حياته .. وبعد أسبوعني من متاثله للشفاء

  .العسكرية

  .تهًليك ينقل إليه تقريرا ويطلب نصيح.. ًوهناك كان واحد من مقر القيادة يذهب أسبوعيا إىل منزله

 بدأت محاكمة املتآمرين العلنية وتوالها رون فريزال وكان املارشال أربن 44ويف الثامن من أغسطس من عام 

  .فلونجبسلينب أحد املتهمني

.. »هتلر«استمرت استخبارات الجستابو باستجواب كل من له عالقة مبحاولة اغتيال .. تم شنق املتهمني يف اليوم نفسه

  :مارتن بوجن ما ييل» هتلر«اء يف مستند غري معلن من سكرتري وج.. »روميل«ُوذكر اسم 

إنه بعد نجاح االغتيال سيضع نفسه يف ترصف » روميل«كان عىل علم مبا يجري وقال » روميل«قيل إن املارشال 

  .الحكومة الجديدة

  .»هتلر«وتكلم مع ابنه حول ماذا يكون رد فعل .. أن حياته يف خطر» روميل«عرف 
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ًلن يتجرأ عىل اتهامي ألن لذلك مفعوالً سلبيا عىل معنويات جنوده» لرهت«قال إن  ًليس غبيا ليقدم » هتلر«وقال إن .. ّ ّ
ًوكان مقتنعا أيضا بأنه لو متت دعوته لزيارة برلني فسيتم قتله رسا.. عىل عمل كهذا ً ومن ثم يروجون لقصة وهمية حول .. ًّ

  .موته

  هتلر يأمر بتصفية روميل

وأراد بنفس الوقت أن .. فمن وجهة نظره مل مينح أي خيار آخر.. »روميل«هو ال بد من تصفية » رهتل«كان قرار 

  .مع املتآمرين» روميل«يتجنب إعالن خرب تعامل 

وكان يحمالن قارورة من .. »روميل«إىل منزل » هتلر« جاء جرناالن من مقر قيادة 1944يف الرابع عرش من أكتوبر عام 

والتي يجيزه فيها بني .. ِوأخربه الرجالن بالرسالة التى يحمالنها إليه من قبل هتلر.. ما ينتظره» وميلر«سم السيانيد فعرف 

االنتحار بالسم بينام كان » روميل«أو املحاكمة واتهامه بالخيانة العظمى ففضل.. االنتحار وضامن سالمة أرسته يف النهاية

  .رجال الجستابو يرتدون مالبس مدنية ويطوقون منزله

  :ويقول ابن روميل عن أحداث ذلك اليوم

هذا .. وقال يل والدي قد ينتهي أمري هذا املساء.. جئت يف الصباح ليك أساعد أيب يف أشغاله خالل نهاية األسبوع

ًوكان األمر طبيعيا يف البداية.. ومن ثم جاء جرناالن.. معقول؟ تكلم معي كان يعلم ما .. طلبا التحدث إليه عىل انفراد.. ّ

ًسيجري فقد كان األمر بديهيا ّ.  

وهناك مؤرشات إىل أنه حتى يف ساعة موته مل يتمكن .. والزلت أحبه.. للجرنالني أحببت الفوهرر» روميل«قال 

  .ُمنح خمس عرشة دقيقة ليك يودع عائلته ثم غادر املنزل.. من قلبه» هتلر«من نزع حب » روميل«

  . من دون أن ينطق بكلمة ثم دخل السيارة وانتهى األمرَّومن ثم إيل.. خرجت ليك أودعه فنظر إلينا

زور طبيب شهادة الوفاة قائالً إنه مات جراء أزمة قلبية تعرض لها أثناء أداء .. السم» روميل«بعد فرتة قصرية تناول 

  .واجبه عىل الجبهة الغربية

  الوداع

 مدينة هول بقرب شتوتجارت تلك الجنازة يف» روميل« أقيمت جنازة 1942ويف الثامن عرش من ترشين أول من العام 

  .مستغالً إياها ألغراض دعائية.. إىل مناسبة قومية» هتلر«التي حولها 

ومن ثم توجه الجرنال بروندشرتت ممثل الفوهرر إىل النعش .. وانطلق موكب الجنازة من جوتن دام دون داخام

  .وألقى خطابه

***  
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 Winston "وينستون ترششل"
 اسرتاتيجيته للنرص عىل النازية يف إدخال  اعتمد يف1940 مايو 10ًرئيسا لوزراء بريطانيا يف " وينستون ترششل"أصبح 

الذي " فرانلكني روزفلت"وانتهت إىل اتصال شخيص مع الرئيس األمرييك .. الواليات املتحدة إىل الحرب بجانب بريطانيا
ا ورمبا كانت القوة الرمزية التي يتمتع به.. بأهمية حملة شامل أفريقيا كتمهيد لغزو القارة األوروبية" ترششل"أقنعه 

  .يف التاريخ الربيطاين تنبع من بالغته الخطابية" ترششل"
***  

  
  Franklin D Roosevelt" فرانكلني ديالنو روزفلت"

وبالرغم من حياد الواليات املتحدة حتى .. 1945 إىل العام 1933هو رئيس الواليات املتحدة يف الفرتة من عام 
اإلعارة من خالل قانون .. عىل تزويد الحلفاء خاصة بريطانيا باملساعدات" روزفلت" فقد عمل 1941العام 

 وتىل الهجوم الياباين عىل.. الذي زود الحلفاء مبوجبه مبساعدات اقتصادية وعسكرية ملجابهة خطر النازية.. والتأجري
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حرض روزفلت ..  إعالن روزفلت للحرب عىل اليابان1941 األسطول األمرييك يف بريل هاربور يف هاوي يف ديسمرب 

 قبل أن يحرز 1945مات يف إبريل عام .. يف طهران ويالتا" ستالني"و" ترششل"املؤمترات التي عقدها الحلفاء مع كل من 

  ".. هاري ترومان"وخلفه نائبه .. الحلفاء النرص النهايئ عىل املحور

***  

 Joseph Stalin "جوزيف ستالني"

متكن خالل العقد التايل من تأسيس سلطة مركزية حاكمة .. 1920قائد اإلتحاد السوفيتي من العام " جوزيف ستالني"

عتداء مع أملانيا النازية تقاسم مبوجبها بولندا وأجزاء من  عقد معاهدة عدم ا1939ويف أغسطس من العام .. يف الدولة

وكانت هذه املعاهدة من أسباب االستعداد السيئ للسوفيت يف مواجهة بداية الغزو األملاين فيام عرف .. أوروبا الرشقية

ته باإلمدادات والسالح تحالف بعدها مع بريطانيا والواليات املتحدة والتي زود.. 1941بخطة بارباروسا يف يونيو من العام 

  .. 1945ًاألمر الذي ساعده كثريا يف رد الهجوم األملاين ودحرهم حتى برلني يف أبريل من عام 

***  
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  Benito Mussoliniبنيتو موسوليني 

حاول خالل الثالثينات بناء املستعمرات .. 1943 إىل عام 1922حاكم فايش إليطاليا يف الفرتة من عام " بنيتو موسيليني"

.. الثانية أعلن موسيليني حياد إيطاليا يف الحربيف بداية الحرب العاملية .. 1935اإليطالية يف أفريقيا وغزوه للحبشة عام 

ولكنه خرس يف هاتان الحملتان .. وهاجمت إيطاليا مرص واليونان.. 1940يف يونيو من العام " هتلر"ولكنه دخلها بجانب 

عدم يف  وأ1943ومع غزو الحلفاء إليطاليا خرس سلطته عام .. فأضطر لالعتامد عىل حليفه األملاين يف سد فشله يف الحرب

  .. يف ميالنو1945أبريل 

***  

  
  Hidiki Tojoهيدييك طوجو 

خالل 1944 إىل العام 1940ووزير الحرب من عام 1944 إىل عام 1941رئيس وزراء اليابان من عام " جوهيدييك تو"

ودخل الحرب العاملية الثانية بالهجوم .. هذه الفرتة أحكم قبضة العسكر عىل السياسة فيام عرف بالدكتاتورية العسكرية

ًحاكام ديكتاتوريا وعزله " توجو"مل يكن " هتلر"و" موسيليني"وعىل عكس كل من .. 1941عىل بريل هاربور يف ديسمرب  ً

وبعد الحرب تم اعتقاله ومحاكمته ..  حينام بدا وكأن اليابان ستخرس الحرب1944من منصبه عام " هريوهيتو"اإلمرباطور 

  ..وإعدامه

***  
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  أرشيبالد ويفل

 .. الحرب العاملية الثانية قائد بريطاين من" 1950 مايو 24 – 1883 مايو 5"

ّ عني 1937ويف عام .. الرشق األوسطيف  إدموند ألنبي ًعمل ويفل كثريا برفقة القائد الربيطاين الحرب العاملية األوىل يف ُ

 .. ثورة فلسطني الكربى وكان من مهمته آنذاك قمع.. فلسطني  للجيوش الربيطانية يفًقائدا

 الحرب العاملية الثانية

  عني قائدا للقوات الربيطانية يف1939يف عام ً ّ يف  مرص يطالية بغزووعندما قامت القوات اإل.. الرشق األوسط ُ

ًوعمال معا .. ريتشارد أوكونورمل يكن لديه سوى قوة صغرية من الجنود يقودهم القائد الربيطاين .. 1940سبتمرب 

ًوكان هجوما ناجحا للغاية.. 1940ثم نفذاه يف ديسمرب.. عىل يف التخطيط للقيام بهجوم مضاد لإليطاليني بل .. ً

 .. 1941يف فرباير  معركة بيضافم وألحقت قواتهام الهزمية باإليطاليني يف.. نفسها ليبيا إنهام تقدما يف

 ناهيك .. سوريا و الحبشة و.. اليوناند إلحاق الهزمية باإليطاليني انشغل ويفل بإرسال القوات الربيطانية إىل بع

وساهم كل هذا التشتيت للمجهود الحريب .. 1941يف أبريل  العراقيف  رشيد عايل الكيالين عن متابعته لثورة

الذي استعاد به .. 1941 مارس يف برقة يف شن هجومه عرب إيرون رومل اء الفرصة للقائد األملاينالربيطاين يف إعط

 فشن ويفل.. مام ألقى مهمة قهر قوات رومل عىل ويفل.. كام أرس القائد أوكونور.. طربقكامل برقة باستثناء 

ومل ".. Battleaxeفأس املعركة "وعملية " .. Brevityصار اخت"هجومني عىل الحدود الليبية املرصية هام عملية 

ًتحقق العمليتان نجاحا مذكورا فأحل محله القائد .. شلونستون ترش مام أغضب رئيس الوزراء الربيطاين.. ً

 .. 1941 يونيو 21واستلم هذا األخري مهامه يف .. كلود أوكنلكالربيطاين 

 ًعني ويفل بعد ذلك قائدا عاما يف ً ّ ً أصبح قائدا عاما لقوات الحلفاء يف جنوب غرب 1941ويف ديسمرب .. الهند ُ ً

 .. سنغافورة وبورما ًلكن مهمته مل تنجح كثريا إذ استولت القوات اليابانية عىل.. املحيط الهادئ

  عني ويفل نائبا للملك يف الهند1943يف يونيو ً ّ  ..  قبيل استقالل الهند1947وبقى يف هذا املنصب حتى عام .. ُ

 .. 1950عام  بريطانيا لندن تويف ويفل يف 

***  
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  القائد األملاين ألربت كسلرنغ

  

الحرب  من أبرز قادة" 1960 يوليو 16 - 1885نوفمرب  30 "أملاين قائد عسكري "Albert Kesselring" ألربت كسلرنغ

 ..العاملية الثانية

.. االتحاد السوفيتي و أثناء غزو.. 1940 معركة بريطانيا  وأثناء1940 فرنسا و1939 غزو بولندا قاد أساطيل جوية أثناء

 .. 1941 عملية بارباروسا فيام عرف

يف شامل  إرفني رومل ساعدة قواتلغرض م" شامل أفريقيا وإيطاليا"ً عني قائدا للجبهة الجنوبية 1941يف نهاية عام 

 .. أفريقيا

معركة مونتي ًونجح يف صدهم لوقت طويل خصوصا يف ..  توىل الدفاع عن إيطاليا ضد غزو الحلفاء1944يف عام 

 يف مهمة يائسة إليقاف زحف جريد فون رونتشتيتً تم نقله إىل الجبهة الغربية خلفا للقائد 1945ويف مارس .. كاسينو

 .. أملانيا قوات الحلفاء املتجهة إىل

 .. 1960عام  أملانيا الغربية تويف يف بات ناوهايم يف

***  
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  ألفرد يودل

  
 ألفرد يودل

 .. بافارياولد يودل يف  "1946  أكتوبر16 - 1890 مايو 10" قائد عسكري أملاين "Alfred Jodl: باألملانية" ألفرد يودل

فشل كمستشار عسكري شخيص لهتلر يف محاولة ..  يف تقليدهأدولف هتلروساعد .. بنابليون بونابارت ًكان معجبا

 .. إثنائه عن طموحاته الطاغية

مليات القيادة العليا ًوكان وقتها رئيسا لهيئة ع.. م1945  مايو7 غري املرشوط يف رميس عام يف أملانياّوقع عىل استسالم 

 .. يف أوروبا لحرب العاملية الثانيةاوانتهت بذلك .. للقوات املسلحة األملانية

ُوأدين باتهامه بارتكاب جرائم حرب ثم أعدم محكمة نورنبريغ حوكم يف ُ .. 

  
 1945 مايو 7د يودل يوقع عىل اتفاق االستسالم يف ألفر

***  
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  إرفني روميل

  

 Heidenheim an der: باألملانية "هايدنهايم م يف بلدة 1891 نوفمرب 15 ولد يف "" Erwin Rommel" إرفني روميل

Brenz" كان يلقب بثعلب الصحراء حيث كان يرى أنه واحد من أمهر القادة يف حرب الصحراء  األملانية شتوتغارت قرب

 .. م1944 عام أكتوبر 14 انتحر يف.. شامل أفريقيا يف الحرب العاملية الثانية أثناء مشريحصل عىل رتبة 

التحق روميل بفوج املشاة الرابع والعرشين .. بروتستانتية ألرسة هايدنهايم م يف بلدة 1891 ولد إرفني روميل عام

وانجبا ولدهام مانفريد ..  يف بولندادانزيغ يف 1916 أكتوبر 27إلتقى روميل زوجته لويس وتزوجا يف .. 1910 كضابط يف عام

 . 1928  ديسمرب24يف 

لحديدي من أصيب ثالث مرات وحصل عىل وسام الصليب ا.. وإيطاليا ورومانيا فرنساعمل روميل كمالزم وحارب يف 

 .. الدرجة الثانية

ًوكانت لديه إرادة وحب أن يدرس يوما .. ّفضل روميل أن يبقي كقائد ميداين يف ساحة املعركة عىل منصب أركان حرب ّ

ّروميل اإلذن بأن يستخدم خربته العسكرية ليدرس أنواعا جديدة من الخطط والتفكري  أخذ.. ما يف األكادمييات العسكرية

م متت ترقية روميل إىل رئيس الضباط يف 1938يف عام .. م 1937الذي عرض عام " هجوم املشاة"به العسكري يف كتا

  .فيينا بالقرب من" ويرن نيوستادت"مدرسة 

وأصبح األخري من أشد املعجبني املتحمسني .. وزير الدعاية جوزيف جوبلز  التقى روميل بصديقه1938يف عام 

 .. لروميل

 يف الغزو النازي 1939 شارك يف عام..  الشخصيةهتلر ٌرقي روميل إىل قائد قوة حراسة الحرب العاملية الثانية مع بداية

 .. وبلجيكا فرنسا وشارك يف غزو.. تويل روميل منصب قائد التشكيل السابع لقوات البانزر 1940 ويف عام.. لبولندا
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 1942روميل يف شامل أفريقيا 

.. حيث حقق روميل أقوي وأعظم انتصاراته شامل أفريقيا  تم تكليف روميل بدعم القوات اإليطالية يف1941 يف عام

 ".. مشري" وصلت أنباء انتصارات روميل إىل هتلر يف أملانيا فأمر برتقيته ايل رتبة

 أراد روميل سحب الجيش األملاين من شامل أفريقيا ألنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا صيف صحراء شامل أفريقيا ولكن

وبالفعل بدأ  وقناة السويس القاهرة رفض طلب روميل بل وأمر هتلر بأن يهاجم الجيش األملاين العاصمة املرصية هتلر

 ..  حتي أوقفته القوات الربيطانية عىل بعد مئتي كيلومرت من اإلسكندريةاإلسكندرية الجيش األملاين باألتجاه نحو

كان روميل قد حقق بعض االنتصارات يف مرص ولكن هذه االنتصارات كانت هي السبب يف نقص السالح يف القوات 

فرئان " قائد الجيش الثامن الربيطاين مونتجمري اإلنجليزي  يد الجرنالعىل مرص يف معركة العلمني الثانية خرس.. األملانية

حاد يف  م ليس لعدم كفاءته أو لكفاءة خصمه بل لعدم توفر دعم جوي لديه وكذلك نقص1942 يف أكتوبر "الصحراء

 وقد اختلقت الدعاية الربيطانية أسطورة 1:3املحروقات بينام كان خصمه يتمتع بتفوق جوي مطلق ونسبة قواته تعادل 

الفرص  القائد الحذر الذي يحجم عن استغالل" مونتي" ويبقى لتعزيز معنويات جنودها املهزوزة" مونتي"مونتجمري 

 .. ًمستهينا بالسيقات التكتيكية العسكرية لصالح املحافظة عىل سمعته فقط

انت آخر التي ك التونيس بالجنوب مدنني يف معركة واإليطالية األملانيةم قاد إرفني روميل القوات 1943عام   مارس3يف 

 مبناورات  يف الفكر العسكريًانقالبا عندما أحدث العسكرية وهي املنطقة التي شهدت أمجاده شامل أفريقيا معاركه يف

إىل  ليبيا يف طربق اجع من مدينةوإجبارها عىل الرت الربيطانية شديدة اإلبداع أدت إىل تحقيق انتصارات كبرية عىل القوات

 .. شامل غرب مرص العلمني حتى منطقة مرص

 .. خاصة وقد ترددت أنباء عن انتقادات روميل لقيادة هتلر أملانيا بإعادته إىل هتلر أمر

تعرضت سيارة روميل إىل هجوم جوي أثناء احدي غارات .. وقبل إنزال نورماندي بفرتة وجيزة 1944 يف يوليو عام

  .. عالج روميل يف املستشفي وشفي من جراحه تم.. الحلفاء لكن روميل استطاع أن يهرب مع بعض االصابات يف رأسه
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ابتدأت .. محتمل من قبل قوات الحلفاء فرنيس ضد هجومم تويل روميل مهمة الدفاع عن الشاطئ ال1944ويف عام 

ًبأال يحصل العدو عىل أي من املناطق املهمة عىل الشاطئ وأمر بتحصينها جيدا  عبقرية روميل يف العمل من جديد وأمر

 وأمن روميل بأن الخط الثاين يجب أن يكون يف وضع مساندة القوات التي تدافع عن الشاطئ وأيضا صدق روميل بأن

 لكن لألسف.. اليوم األول من املعركة هو الذي سيحدد نتيجة املعركة بأكملها إن مل يهزم العدو وينسحب إىل الشاطئ

 .. مالحظاته مل تؤخذ بجدية

  
 قرب رومل يف مقربة هريلينجن بأملانيا

ِّفخري بني االنتحار مع  1944  يوليو20يف  بروسيا الرشقية بعد أن ثبت ضلوعه يف محاولة اغتيال هتلر يف مقر قيادته يف ُ

مع ضامن مثوله أمام املحكمة العسكرية واإلعدام فاختار  برلنيع رسمي مهيب أو الذهاب إىل إقامة جنازة له وتشيي

 .. االنتحار

 واملوت السم الزعيم النازي بني تناول بعد عودته إىل أملانيا ألقى القبض عليه بتهمة التآمر عىل حياة هتلر حيث خريه

ًمنتحرا واإلعالن عن وفاته متأثرا بجراحه ليحتفظ برشفه العسكري أو يقدم إىل الشعب بتهمة الخيانة فاختار محكمة  ً

تم .. وكان قد أخرب زوجته وابنه بهذا األمر.. سامة سيانيد م بابتالع حبة1944عام  األوىل وانتحر يف الرابع عرش من أكتوبر

 .. العسكري ًغاية األهمية محتفظا بجميع رتبه وأوسمته ضمن أعىل املراتب من الرشف ة يفدفنه ضمن مراسم عسكري

ومل يعرف السبب إىل بعد هزمية .. ًاعتقد الكثري من الناس يف حينه أنه قىض نحبه بجلطة قلبية أو شيئا من هذا القبيل

 .. هتلر أملانيا وموت

***  
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 Erich von Manstein : ريش فون مانشتاين

 
 

.. ًأملانياًكان مشريا " فريتز إريش فون ليفنسيك"االسم الكامل عند والدته " 1973  يونيو10 – برلني يف 1887 نوفمرب 24"

عندما ذهب .. الحرب العاملية الثانية لدى اندالع 1939 عام غزو بولندا خالل غريد فون رونتشتيتكان رئيس أركان قوات 

رافقه مانشتاين الذي كان العقل املدبر للطريقة البارعة التي تم بها احتواء و تجزئة .. 1940 عام فرنسارونتشتيت إىل 

ً جيشا مدرعا قاده برباعة فائقة رغم أعطى مانشتاين.. 1941 عام روسيا أدولف هتلرو عندما هاجم .. القوات الفرنسية ً

 .. ًأنه مل يكن خبريا بحرب املدرعات

ورقى مكافأة عىل انتصاره إىل رتبة ..  متكن من االستيالء عىل مدينة سباستوبول بعد حصار دام عدة أشهر1942يف عام 

تتالت عمليات  و بعدها ستالينغراد عند هزمية الجيش السادس األملاين يف 1942ح التقدم األملاين عام ثم كُب.. املاريشال

ثم تسلم مانشتاين القيادة يف القاطع الجنويب و .. الرتاجع واحدا بعد اآلخر تتقطعها انتصارات محدودة يف مكان أو اثنني

و قد رصف من الخدمة .. عمل عىل تخليص قواته مبهارة فائقة بحيث ميكنها القتال ثانية و قد فعل ذلك مرات عديدة

 .. اليائسة غري العملية هتلر تنفيذ أوامر عندما أحس بعجزه عن 1944عام 

***  
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  يتالو بالبو
 

 
بينيتو  وويل عهد.. ليبيا حاكم.. يارط.. قائد عسكري وسيايس إيطايل" 1940  يونيو28 – 1896  يونيو5" إيتالو بالبو

 .وزير طريان.. كان زعيم فرق القمصان اإليطالية.. موسوليني
ًكان ناشطا سياسيا منذ سن مبكرة.. 1896يف عام ".. إيطاليا"قرب فريارا .. quartesanaولد بالبو يف  يف سن الرابعة .. ً

 وما أن ندلعت الحرب العاملية األوىل غاريبالدي ابن جوزيبي..  تحت امرة ريكويت غاريبالديالبانياعرش التحق بتمرد يف 
  .أيد بالبو االنضامم إىل الحرب إىل جانب الحلفاء..  حيادهاإيطاليا وإعالن

.. الثامن يف جبال األلب فخدم يف الفوج.. يف نهاية املطاف انضمت إيطاليا ىل الحرب.. وشارك املسريات املؤيدة للحرب
 وقبل هزمية إيطاليا يف.. وترقى إىل رتبة نقيب بسبب شجاعته يف الحرب.. اثتنتني فضيتتنيوحصل عىل ميدالية برونزيه و

caporetto طلب بالبو نقله إىل .. بقليلregia aeronauticaحني تم وقوع كتيبته يف األرس ..  بحجة بدأ تدريباته الجوية
 عاد بالبو إىل الفوج..  مفاجئ قبل الكارثةبالفرار بسبب عملية نقله بشكل  ولذلك فقد اتهمه البعضcaporettoيف 

 وشارك يف 1918 يوليو واغسطس من عام الثامن يف جبال األلب بعد ذلك ومرة أخرى شهد العمل يف الحرب خالل شهرى
  .معركة فيتوريو فينيتو

ليعمل كموظف .. ثم عاد إىل مسقط رأسه.. وحصل عىل ليسانس يف العلوم االجتامعية فلورنسا بعد الحرب درس يف
 . بنك

تنظيم العصابات الفاشيه وشكل بدأ يف .. الفاشية ً التحق بالفاشيني ورسعان ما أصبح أمينا ملنظمة فريارا1921يف عام 
وقامو بفك االرضابات املحلية ملالك األرايض .. عىل اسم رشابهم املفضل.. Celibanoباسم  فرقته الخاصة والتي عرفت

 كام قامت هذه الفرقة بغارة عىل قلعة.. وبولونيا.. مودينا.. رافينا.. portomaggioreوهاجموا الشيوعيني واالشرتاكيني يف 
estense يف فريارا .. 

التسلسل  عىل طريق".. لقب حبيش يعادل الدوق"ً أصبح واحدا من الدوقات ويحمل لقب رأس 1922يف عام 
إنشاء الدولة وكأي دوق عادة فإنه أراد " دوق"وبحكم انه رأس .. وانشأ قيادته املحلية يف الحزب.. الهرمي الفايش

الرئيسني يف  ًكان بالبو واحدا من األربعة املخططني.. الفاشيه اإليطالية بنظام المركزي ضد رغبات موسوليني
عكس موسوليني الذي مل يشارك يف عملية محفوفه ".. بالبو.. دي بونو.. بيانيك دي فيتيش"مسرية روما وهم 

  اتم بالبو بتهمة1923يف عام .. الل إيطاليا تحت حكم الفاشيهنهاية املطاف اح التي كان من شأنها يف" باملخاطر
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 1924ولكنه متكن من الفرار إىل روما يف عام .. قتل كاهن الرعيه جيوسيبي مينزوين املناهض للفاشية يف مدينة ارجنتا

 .. 1925وأصبح القائد العام للميليشيات الفاشيه ووكيل وزارة القتصاد وطني يف عام 

فقد تم تعيينه وزير .. ً وعىل الرغم من حقيقة أنه مل يكن يعلم شيئا يف ذلك الوقت عن الطريان1926 نوفمرب 6 ويف

 .. الدولة للشؤون الجوية

 ويف تلك 1934حيث انتقل يف يناير .. عني بالبو الحاكم العام للمستعمرة اإليطالية ليبيا1933 يف وقت الحق من عام

شعبية وزير طريانه موسوليني الذي ضايقته .. املرحلة كان يبدو أنه كان مؤثرا يف الحزب وشخصية منافسة وطموحة

الذي اجتاز ألول مرة املحيط برسب من الطائرات وصفق له العامل بأرسه أراد إبعاده عن الساحة السياسية " بالبو"الشاب 

فعرض عليه تعيينه كحاكم لليبيا فكان تعيينه كحاكم ليبيا هو وسيلة ناجعه .. اإليطالية رمبا بسبب الغرية والسلوك االناين

بالبو املنصب  مل يتقبل.. سة يف روما حيث كان موسوليني يعتربه تهديدا له فتخلص منه بهذه الطريقةلنفيه من السيا

ًولذلك ظل مرتددا ستة .. الجديد بعني الرضا فقد كان يطمح إىل الحصول عىل منصب يجعل منه الرجل الثاين يف إيطاليا

.. وحاول جذب املهاجرين اإليطالني.. بإقامة مشاريع تشييد الطرق ليبيا بدأ يف.. ّلتسلـم عمله طرابلس أشهر قبل أن يأيت

نفوس الناس أنه يختلف عن الوالة  وكان يحاول أن يدخل يف.. إىل العقيدة الفاشية"الليبني"سلمني لتحويل امل وبذل جهودا

ورفع مستوى الليبني ومداواة جروحهم ومتكينهم من العيش يف اطمئنان  الجامدين الذين سبقوه وأنه يريد اإلصالح

ِومل يخف إعجابه بهم حي.. يف ظل الحكم اإليطايل املبارش واستقرار بهؤالء األفريقيني الشامليني رجولة  ث أعلن أنه معجبُ

 وذكاء وأن كلمتهم تساوي أي قرار مكتوب وكان بالبو كثري التنقل بني مدينة وأخرى من املدن الليبية ويف كل مرة يصل

 . ويحاول فهم مشاكلهم وآرائهم إىل مكان يتصل يف الحال برجاله البارزين والقضاة ويستمع إليهم ويناقشهم

ىل مملكة خاصة به فأقام إ ليبيا ترصف نائب امللك ال كحاكم للمستعمرة وحول طرابلس ترصف بالبو منذ وصوله

 الخيالة الليبيون بربانسهم مقر الحكام األتراك والقرة منيل وحول قرص الحاكم إىل بالط مليك يزينه بالرساي الحمراء مكتبه

وقد أحاط نفسه مبجموعة من .. املمران املؤدية إليه لتحية الضيوف الحمراء املزركشة وقد وقفوا عن مدخل القرص ويف

 ّومن بينهم مهندسون ومعامريون وصحافيون وكتاب وفنانون ومثقفون وأسند إىل إيطاليا الذين أىت بهم من أصدقائه

وفتح  طرابلسالذي اسند إليه قيادة الرشطة يف  " Ivo levi ايفوليفي" بعضهم مناصب يف الوالية ومن بينهم اليهودي 

قرصه للحفالت التي كانت تقام للزوار القادمني من إيطاليا يف مختلف املناسبات وكان يدعو إليها أعيان طرابلس الذين 

ًكانوا مبالبسهم املزركشة وطرابيشهم الحمراء يضفون عىل الحفالت طابعا رشقيا يرس له الزوار ً. 

فرصف األموال .. عاصمة ملكه فأوالها اهتاممه وعنايته وأراد أن يجعلها جديرة به طرابلس والتفت بالبو إىل مدينة

 ووسعه عمر املختار بالحدائق الجميلة وفتح شارع الطائلة يف إصالح الطرق وبناء الفنادق والعامرات واملرافق وزينها

وأنشأ  والسل الرتاخوماوشيد العامرات الضخمة فأصبح أهم شارع يف املدينة واهتم بالخدمات الصحية وقام بحملة ضد 

 الروماين لعرض صرباتة قامت بإنشاء سلسلة من الفنادق يف جميع أنحاء ليبيا وأعد مرسح.. هيئة للسياحة والفنادق

 .. املرسحيات الكالسيكية التي كانت تقدمها فرق قادمة من إيطاليا

  .. عىل اسمه Via Balbia ُ الذي سمي طريق بالبو الساحيل1937عام  الطريق الساحيل الليبيكام أنجز يف عهده 
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 مطار معيتيقة" مظهرا دوليا فقرر إقامة سباق دويل للسيارات يف طرابلس واختار املالحة طرابلس وأراد بالبو أن يعطي

شاركت فيه  وبنغازي طرابلس لتقام بها الطرق والتجهيزات الخاصة بالسباق وأقام أول سباق دويل للسيارات ما بني" حاليا

 ..  سيارة إيطالية وأجنبية22

 شكل لجنة مكونة من سياسيني م1934 ويف عام.. وأدخل عليه تعديالت كثرية معرض طرابلس الدويل ودعم بالبو

وزوده باملطاعم واملالهي  فندق الودان وشيد.. حيهاومعامريني لإلرشاف عىل التطور العمراين ملدينة طرابلس وضوا

م إىل مرص وتونس لتلقي اإلسالمية العليا يك يحول دون الطلبة وذهابه وقام بإنشاء املدرسة.. وكازينو للعب القامر

 .. الدينية وتوج بالبو نشاطه بإعطاء موسوليني لقب حامي اإلسالم علومهم

 وقد اندهش املسؤولون للطلب وغضب الكاثوليكية عاصمة روما يف مسجد وكتب رسالة إىل روما يطالبها ببناء

مدى نصف قرن ثم شيد  لذلك ورفض الطلب واستنكره وظل رافظا فكرة بناء مسجد إسالمي يف روما عىل الفاتيكان

 عربية املسجد يف أواخر الثامنينيات من القرن املايض بأموال

 أدرك بالبو أن.. هام قدوم العرشين ألف مستوطن وزيارة موسيليني إىل ليبيا ليبيا ولعل أهم عملني قام بهام بالبو يف 

حالت الثورة دون إيطاليا وتحقيق أهدافها  عدد املعمرين اإليطاليني يف العرشين سنة املاضية ال يتجاوز بضعة آالف فقد

وتقرر إرسال .. تكثيف عملية االستيطان لتعويض الزمن الضائع روما مع رؤسائه يف ولذلك قرر باالتفاق.. االستيطانية

 أي ما يقارب عدد السكان م1950 ألف مستوطن يف عام 500عرشين ألف مستوطن يف العام بحيث يصل عددهم إىل 

التي يسعى بالبو إىل تحقيقها ومن الطبيعي أن نصف املليون مستوطن  ولذلك تحقق الضفة اإليطالية الرابعة.. الليبيني

 .. باستمرار إىل أن يصبح السكان الليبني أقلية يف خدمة األكرثية سيتزايد

إيطالية وعرشة آالف عامل إيطايل وخمسة   ألف عدة رشكاتواستعمل بالبو يف إعداد القرى التي ستستقبل العرشين

يف ً املستعمرون لدى وصولهم مزرعة بها دار فسيحة مفروشة ومخازن ومياه وطعاما وقد وجد.. وعرشين ألف عامل ليبي

 .. املعلبات وحيوانات وأدوات الزراعة

ا كانت رؤيته ملصري الليبيني مشوشة وغري واضحة كانت رؤية بالبو بالنسبة لالستيطان اإليطايل يف ليبيا واضحة بقدر م

تحقيق حلم  ليبيا عىل استعادة العرشين سنة التي ضاعت يف قتال الليبيني وحالت دون وقد خطط منذ تويل الحكم يف

 ليبيا بالبو تعويض الزمن الضائع بتكثيف الهجرة اإليطالية إىل إيطاليا يف تحويل ليبيا إىل الضفة الرابعة اإليطالية وأراد

.. وقررت روما يف هذه املرحلة.. م1911الوجود اإليطايل وتحقيق الحلم الذي راود املستعمرين اإليطاليني منذ عام  وترسيخ

ًوراتبا شهريا  دوات الزراعية والحيواناتاإلنفاق عىل توطني املعمرين يف ليبيا واستقرارهم وأن تعد لهم األرض والسكن واأل ً

ًمالكا للمزرعة بعد عرشين عاما أو أقل وفقا ملجهوده يسد حاجة املستعمر إىل أن يستطيع أن يقف عىل قدميه ويصبح ً ً ..

سبع عرشة باخرة وتحرسها " 17"ضخم لرحلة العرشين ألف فأىت بهم يف رحلة واحدة عىل ظهر  وقام بالبو بإخراج

 . لتوديع املسافرين نابويلوجاء موسوليني إىل طرادتان 

ونزل املعمرون واجتمعوا يف ميدان .. وكان بالبو يف انتظارها طرابلس وصلت البواخر م1938 نوفمرب 10 ويف يوم

 .. ً وركعوا وقبلوا أرض وطنهم الجديد وكانت أعينهم تذرف بالدموع وعينا بالبو أيضاالرساي الحمراء

ففريق يقول إن بالبو كان صادقا يف تودده لليبني .. جاه مسلمي ليبيااختلفت آراء الليبيني يف سياسة بالبو ت

وتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتامعية وإعدادهم لتويل .. والعمل عىل رفع مستواهم االجتامعي والسيايس

 أجورهم وإيجاد مناصب  وقد عمل عىل تحسني أوضاع املوظفني ورفع.. مهمة واملشاركة يف حكم وطنهم مناصب
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 وأراد بالبو إصالح األوضاع االقتصادية.. وتحسني أوضاع القضاة.. العربية كبرية لهم يف اإلدارة مثل مستشار وكاتب األشغال

الزراعية وعمل بالبو عىل إنقاذ الرثوة  الليبية فأمر باقتصار تربية األغنام عىل املسلمني من الليبيني ومنح القروض

 ألف رأس غنم عن طريق البحر للرعي يف برقة بسبب الجفاف الحاد الذي أصاب 300 برتحيل طرابلس الحيوانية يف

استشارية من وكون هيئة .. وأسس املدرسة اإلسالمية العليا.. وقام بتأسيس جمعية شباب الليتوريو العريب.. طرابلس

 .. األعيان ورجال الدين وأمر ببناء املساجد وإصالح الزوايا

ويرى الفريق اآلخر أن بالبو من أبرز الرموز يف النظام الفاشستي واملؤمنني مببادئه وهو نظام استعامري متطرف يؤمن 

ًبأن يكونوا جزءا من   وعدهمبالقوة والسلطة واالستعامر ومل يعد الليني بأي نظام يحفظ وحدتهم ولغتهم وكيانهم بل

اختلف بالبو عن الوالة الذين سبقوه ألنه جاء بعد نهاية الثورة  الشعب اإليطايل وتكون بالدهم ضفة رابعة إيطالية وقد

فبالبو مل يعط .. موقفه بالنسبة لليبني القتال وخضوع الليبيني إليطاليا فلو جاء والقتال ما زال مشتعال الختلف وتوقف

ًاحدا منصبا مهام يف إدارةًليبيا و ً مهام كانت  البالد وظل املوظفون اللييون يف دوائر الحكومة تابعني ألقل موظف إيطايل ً

ومل يسمح لليبي أن يرتأس مكتبا يعمل به إيطايل ومل  ومل يؤسس مدرسة ثانوية واحدة ألبناء الليبني.. مؤهالتهم وخرباتهم

كبرية من األعيان  هيئة استشارية.. كام سبق وذكرنا..  لإليطاليني وقد كون بالبوالليبني ومنحها يرتاجع عن انتزاع أرايض

بالبو ورجال حكومته وانقىض االجتامع بصدور قرارات تافهة ال  والقضاة واملشايخ لبحث مشاكل البالد واجتمعوا بحضور

 .. مبشاكل البالد وقضاياها امللحة عالقة لها

تحويل ليبيا إىل جزء متمم إليطاليا وتحويل شعبها إىل : نه جاء ليبيا ويف ذهنه أمرانويؤكد املعارضون لسياسة بالبو أ

 .. الثانية مواطنني تابعني من الدرجة

 ..  كان بالبو العضو الوحيد من النظام الفايش الذي يعارض بشدة ترشيعات جديدة ضد اليهود1938يف عام 

وكان الفايش .. هتلراضه من دعم موسوليني لليعرب عن امتع روما  زار بالبو1939يف عام  لبولندا بعد الغزو األملاين

اليا ينبغي ان وقال أن إيط.. السياسة الخارجية ملوسوليني الوحيد من ذوي الرتبة العالية الذي ينتقد علنا هذا الجانب من

صاح .. ملانيا النازيةعندما علم بان إيطاليا تحالفت رسميا مع أ.. ولكنه اجتذب القليل من االتباع.. بريطانياتقف جنب 

 "!.. االملان انكم جميعا ستتهن ماسيح االحذيه عند"بالبو 

التي احتلت فرنسا وأجربت  أملانيا  إىل جانببريطانياو فرنسا  إيطاليا الحرب عىلأعلنت م1940يونيو 10 ويف يوم

ًوعني موسوليني املارشال بالبو قائدا عاما للقوات اإليطالية يف.. بريطانيا عىل االنسحاب إىل جزيرتها وكان .. شامل إفريقيا ً

الرجل  سواء دخلت إيطاليا الحرب أم مل تدخل لقد كان يبحث عن تحقيق مجد يجعله اإلسكندرية بالبو يخطط الحتالل

وغريه من القادة غري أنهم مل  بيرتو بادوليو الثاين يف إيطاليا ووضع خطة عسكرية لتحقيق هذا الهدف عرضها عىل املارشال

والتقى  م1939  يف شهر مايوالقاهرة وزار.. ًيشجعوه عىل فكرته ومع ذلك فقد ظل بالبو مرصا عىل احتالل اإلسكندرية

وطأمن  السودانوبرئيس وزرائه محمد محمود باشا وطلب منهام الدخول يف مفاوضات لرسم الحدود مع  فاروق بامللك

دين عىل الحدود املرصية ال يكونون خطرا عىل مرص وأن إيطاليا تكن ملرص السلطات املرصية بأن الجنود اإليطاليني املوجو

 .. عليهام يف نفس الوقت عقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع إيطاليا كل مودة وخري واقرتح

هدفه فقد أراد له القدر  ومر سبعة عرش يوما عىل دخول إيطاليا الحرب دون أن يتحرك بالبو لتحقيق

بطربق مدافعها عىل طائرة بالبو التي كانت تستعد  ت الطرادة سان جورجو الراسيةمصريا آخر فقد أطلق

 .وأردته قتيال مع من كان معه يف الطائرة للهبوط يف طربق فأسقطتها
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أثناء هجوم جوى بريطاين .. ليبيا.. طربق قتل بواسطة نريان مدفعية إيطالية أصابت طائرته يف مطار 1940 يونيو 28 يف

مع قائد  غدامس التقى بالبو قرب 1940إذ أنه يف األشهر األوىل من عام ..  يف مقتلهورمبا يكون ملوسوليني يد.. عىل طربق

.. أملانيا وأن.. اإليطايلٍوقال له أنه غري راض عن التحالف األملاين  Nogués القوات الفرنسية يف شامل أفريقيا شارل نوجيه

ورمبا كانت هذه املعارضة للتحالف سببا يجعل موسوليني .. بوسائل متقدمة لن تصمد أمامها طويالً فرنسا ستهاجم

  .يتخلص من بالبو

***  

  برنارد مونتجمري

  

إىل  قوات الحلفاء استطاع قيادة الجيش الربيطاين  يفًمشريا كان "1976 مارس 24 - 1887 نوفمرب 17" برنارد مونتجمري

  بقيادة ثعلب الصحراءقوات املحوروتحقيق النرص عىل  1942 عام معركة العلمني الثانية ويف معركة علم حلفا االنتصار يف

كله  إفريقيا يف شامل قوات املحور وعموما يرجع له الفضل يف هزمية الحرب العاملية الثانية خالل معارك إرفن روميل

التي نزل فيها  معركة النورماندي وكان من قادة الحلفاء يف أوروباوشامل غرب  إيطاليا وبعد ذلك انتقل لقيادة الجبهة يف

  .. برلني ملواجهة القوات النازية والتقدم نحو أوروبا الحلفاء إىل

***  
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  دوايت أيزنهاور

 
 

  توىل حكم34 سيايس وعسكري أمرييك والرئيس رقم" 1969 مارس 28 - 1890 أكتوبر 14" دوايت ديفيد أيزنهاور

 .. 1961 إىل 1953 يف الفرتة من الواليات املتحدة

املسؤولة عن التخطيط واإلرشاف .. أوروبا شغل منصب القائد األعىل لقوات الحلفاء يف.. الحرب العاملية الثانية خالل

  ..الناتو  أصبح أول قائد أعىل لقوات حلف1951 يف عام.. وأملانيا فرنسا عىل نجاح غزو

أعاد تنظيم ميزانية الدفاع يف .. خالل الحرب الباردة اإلتحاد السوفيتي وحافظ عىل الضغط عىل ريةحرب كو انهى

الرسيعة بني  وأطلق سباق الفضاء ووسع نظام الضامن االجتامعي وبدء يف إنشاء نظام للطرق  االسلحة النوويةاتجاه

 .الواليات

***  
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  رودولفو جراتسياين

 
 

نائب امللك اإليطايل يف اثيوبيا ومارشال إيطايل عام شخصية سياسية إيطالية  "1955يناير 11 روما - 1982 أغسطس 11

وأحد مجرمي  الحرب العاملية الثانيةقبل وأثناء  أفريقيا وكان املسؤول العسكري اإليطايل الذي قاد القوات اإليطالية يف

 .. الحرب املسؤولني عن مرصع آالف من األثيوبيني والليبيني املدنيني

لعائلة إيطالية ليس لها اي تقاليد حربية .. كم رشق روما70 إيطاليا بوسط" قرب إتنا"من مواليد فيليتينو إقليم التزيو 

وجه من قبل والده لدراسة العلوم الدينية يف معهد ديني مبدينة سوبياكو بإقليم التزيو ولكنه " طبي كان والده موظف"

م متت ترقيته إىل رتبة مالزم 1904 مايو 1يف .. مشاة بروما 94 ة بالكتيبةمل يستمر مفضال االنخراط يف الخدمة العسكري

 ارسل إىل 1908يف عام ..  أصبح امر فوج الرماة األول1906يف عام ..  مشاة إىل مدينة فيرتبو92الكتيبة  أول وارسل مع

حيث قىض .. م1911لدغته افعى سامة يف عام .. االمر الذي افاده فيام بعد.. والعربية التغرينية حيث تعلم اللغتني.. ارتريا

.. رائد وشارك يف الحرب العاملية األوىل رقي لرتبة.. شارك يف الحرب اإليطالية الرتكية،ما يزيد عن العام يف وضع صحي سئ 

ليكون حينها ..  عاما رقي لرتبة عقيد36م وبعمر 1918يف عام .. حصل عىل وسام البسالة العسكرية.. جرح عدة مرات

وعهدت إليه محاولة  ليبيااإليطالية يف  توىل جرتزياىن قيادة القوات.. يف العرشينات.. اصغر عقيد يف الجيش اإليطايل

عتقالت الجامعية التي إنشاء العديد من معسكرات العمل وامل تم" بالتهدئة"خالل ما سميت .. اخضاع املجاهدين الليبني

الحرب  يف أثناء.. إعداما بالرصاص إذا مل يقتلوا شنقا أو.. اآلالف من السجناء الليبيني من الجوع أو املرض مات فيها عرشات

نجا من محاولة .. إثيوبيا قيادة الجيوش اإليطالية التي اجتاحتتوىل جرتزياىن  "36-1935" االثيوبية الثانية-االيطالية

 .. عقب موجة القمع الدموي التي تلت ذلك" جزار إثيوبيا" ليصبح معروفا باسم 1937شباط / فرباير19اغتيال يف 

واستطاع هذا الدموي ..  وكان برتبة عقيدليبيا واختري ليكون أحد الضباط املحاربني يف.. بدأ حياته ضابطا صغريا

تزداد شهرته بني .. وكان إثر كل مجزرة ينفذها برجال ونساء ليبيا.. الرهيب أن يبني شهرته عىل اجساد وجامجم الليبيني

وكان جراتسياين .. والبطل الذي ال يعرف الهزمية.. طعا يف سامء إيطاليافغدا نجام سا.. أبناء شعبه وترتقى رتبه العسكرية

بحاجة  .."ميكافيليل املراوغ أستاذه ومثله األعىل كان السيايس اإليطايل"مؤكدا بأن .. بأعامله الوحشية يفتخر ويتباهى

يك : "قائال".. العظيم ميكافيليلام نسبت اعاميل للوحشية فإين أردد ما جاهر به كل" حيث يقول عنه بالخصوص ملصدر

 ويعرتف أيضا بأن ضمريه مل يؤنبه للحظة واحدة عن بحاجة ملصدر .."يحتفظ األمري بهيبته عليه أال يعبأ بعار القسوة

راجعت فيها  مثل الليلة التي أكون قد.. مل يحدث أن منت لليلة هانئة: ب الليبي فيقولالشع أعامله الدموية بأفراد

 .. فيام يقولونه عن قسويت ووحشيتي.. ضمريي
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ورئيس .. الذي كان حاكم ليبيا العام بادوليودعي آخر هو .. ان رشيك جراتسياين يف جرامئه ضد الشعب الليبي

وقد تفنن هذان املجرمان .. اإلبادة الشعب الليبي قتال وتهجري موسولينيوقد خطط االثنان بدعم من .. جراتسياين املبارش

هيئتها تنتقل من مكان إىل آخر  فأقاما املحكمة الطائرة التي كانت.. يف ابتكار الوسائل لتحقيق ذلك املخطط الرهيب

كام أنهام وراء إقامة املعتقالت .. رجاال ونساء يف محاكامت صورية بطائرة خاصة لتحكم بشنق الليبيني عىل الفور

اطن جلهم من وقد حرشوا فيها أكرث من مئة ألف مو.. الجبل األخرض بخاصة سكان.. لآلالف من الليبينيالرهيبة  الجامعية

برصاص الطليان  أو.. كام أن أكرث هؤالء املعتقلني ماتوا يف معتقالتهم جوعا ومرضا وقهرا.. النساء والشيوخ واالطفال

ولن .. لقد قررت وصممت: "عمليات االعتقال الوحشية هذه وكان جراتسياين يقول حني يجد من يعارضه عىل.. ومشانقهم

وهو سامل عمران أبو  وقد ذكر أحد املواطنني الليبيني".. غىل فناء اهايل برقة جميعهمهذا االجراء  أتراجع حتى ولو ادى

وتدفن يف حفرة .. معتقل العقيلة الذي كنت معتقال فيه إن خمسني جثة من الليبيني كانت تخرج كل يوم من:" أشبور

 رميا بالرصاص أو أهلكهم الجوع أو أجل خمسون جثة يوميا كنا نعدها دامئا وهؤالء ماتوا إما شنقا أو.. بشكل جامعي

 ".. املرض

ترك أراضيهم وممتلكاتهم وسوقهم يف  وإجبار سكانها عىل.. متت مداهمة نجوع الليبيني من قبل الجنود اإليطاليني

 الشهري الذي اعتقل فيها العقيلة لهم وكان اشد املعتقالت قسوه هو معتقل قوافل إىل املعتقالت الجامعية املخصصة

املجرمني األكرث خطورة عىل إيطاليا واقاربا املجاهدين وكانت أهم القابئل التي دخلت املعتقل قبيلة املنفة وهي قبيلة 

التي ضاقت اشد أنواع القهر والعذاب ولقد سطرها الشاعر الشعبي بقصيدة القت شهرة وسعه  عمر املختار شيخ الشهداء

 أفراد قبيلة العواقري جمعهم سبيل املثال فأن فعىل.. اناذالك وز هي قصيدة العقيلة للشاعر رجب بوحويش الخائبى

 كيلومرت يف طرق وعرة أو صحراوية ويف مناخ قاس 300عىل االقدام إىل مسافة تصل إىل  الطليان وأجربوهم عىل السري

وإعدامهم .. يعمد حراسهم اإليطاليون إىل أخذهم جانبا.. وكان حني يبطئ كبار السن والضعفاء يف املسري.. شديد الحرارة

لكن .. العتقالهم بحيث ال تسمح بأي تأخري للوصول إىل املواقع املقررة.. جراتسياين كانت شديدة ألن اوامر. .رميا بالرصاص

 .. احياء كان ينتظرهم مسلسل آخر لآلالم واالهانة القهر رحلة العذاب واملوت هذه مل تكن إال البداية فالذين وصلوا

 مرشفا عىل الفظائع التي ارتكبت فيها من قبل جنود الطليان ضد الكفرةقاد جراتسياين عملية الهجوم عىل مدينة 

 غاز الفسجني الذي هو مركب من وكان جراتسياين يأمر طياريه بإلقاء قنابل الغازات السامة مثل.. املساملني الليبيني

وبالتايل يبقى يف شكل سحابة .. واء ثالث مرات ونصفألنه أثقل من اله.. وهو من اشد الغازات فتكا.. والكلور الكربون

ويوصف بأنه قاتل لإلنسان الذي يبقى عرش دقائق يتنفس ..  مرة15كام أنه أكرث سمية من الكلور .. غاز مالمسة لألرض

كيزه ولو كان تر وميكن أن يكون مميتا حتى.. من هذا الغاز يف املرت املكعب الواحد من الهواء مم45هواء يحتوي عىل 

ويورد املؤلف واحدة من اإلحصائيات عن نشاط الطريان اإليطايل ضد الليبيني يف الفرتة ما بني يناير .. اضعف من ذلك

قام الطريان اإليطايل يف : ييل وقذف الليبيني بالقنابل والغازات السامة ومالحقتهم بالرشاشات كام.. 1925 إىل يونيو 1924

وقذف فيها ..  ألف كيلومرت400قطع خاللها ..  ساعة2630وع ساعات طريان بلغت  طلعة يف مجم3103تلك الفرتة بـ 

وقد مات املئات من الليبيني .. السامة  قنبلة حارقة ومتفجرة من بينها الكثري من الغازات47649و.. أنبوبا متفجرا 22770

 .. خنقا بهذه الغازات املحرمة عامليا

  .. عمر املختار وكان آخرهم الشهيد البطل.. الوف من الشعب الليبيوهكذا فقد تم عىل يد هذا السفاح قتل األ
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 املحتلة بعد وفاة لليببيا أصبح القائد العام.. ليبياقاد خالل الحرب العاملية الثانية الجيش العارشاإليطايل املرابط يف 

ورغم .. مرص  جرتزياىن باجتياحموسوليني بعد إعالن الحرب أمر.. 1940يونية /  حزيران28يف حادث تحطم طائرة يف  بالبو

/ لول  اي13أمر جرتزياىن الجيش العارش بالهجوم يف .. شكوكه حول قدرة الجيش اإليطايل عىل مواجهة القوات الربيطانية

 .. سبتمرب

 ".. البوصلة"  بعد هزمية جيشه يف عملية1941استقال من منصبه عام 

 مؤلفاته

 نحو فزان .. 

 اعادة احتالل فزان .. 

 برقة املهدئة .. 

هزمية  حني تسبب يف إلحاق.. كشفت مدى تفاهة هذا الرجل وجبنه وعدم أهليته القتالية الحرب العاملية الثانية

وبسبب ما .. وتوالت هزامئه حتى متت تنحيته.. املرصية اإلنجليز عىل الحدود الليبيةمذلة بإيطاليا يف أول معركة له مع 

 منع موسوليني لكن.. الحربإحالته إىل محكمة .. قررت لجنة تحقيق إيطالية عليا.. من عار إيطاليا ألحقه بسمعة

 .. محاكمته

ثم عني وزيرا للدفاع يف .. دينو غراندي كان جرتزياىن املارشال اإليطايل الوحيد الذي بقى وفيا ملوسوليني بعد انقالب

 ..  وتوىل قيادة القوات اإليطالية االملانيه املختلطةالجمهورية االيطاليه

ام قبض عليه الطليان وحاكموه وأذلوه ووضعوا الحديد يف يديه ك.. الحكم الفايش وانهيار موسوليني لكنه بعد غياب

ما قاله عنه  وكان اصدق وصف لهذا الدموي.. وقد لقي من االهانة واالذى ما يجل عنه الوصف.. عمر املختار فعل مع

 ليبياإن جراتسياين أقام شهرته يف : " روما وهو إينو فون رنتيلني حيث كتب لحكومته يقولامللحق العسكري األملاين يف

الدعي حني وضع يف مواجهة  لكن هذا..  يف معارك مع مقاومة شعبية سيئة التسليح لكنها غنية يف شجاعتهاوالحبشة

.. فإذا به يتحول من اسطورة إىل اضحوكة.. جيش نظامي مسلح بأحدث االسلحة انكشفت قدراته الحربية الحقيقية

.. وتراكيا.. وبيتايس مانيال.. وغالينا.. وبريغا نزويل..  أمثال ماليتيواختفى معه عن املرسح مقتولني أو مأسورين رفقاؤه

 ".. الذين وصلوا مثله إىل أعىل الرتب بسهولة يف ميادين استعامرية ضد املدنيني االبرياء

ثم اعيد .. الحلفاء قبل أن ينقل إىل سيطره ميالنويف نهاية الحرب قىض جرتزياىن بضعة أيام يف سجن سان فيتورى يف 

وبعد اعادته إىل السجن .. يف محاولة لحاميته من االغتيال الحلفاء  يف سجون1946وبقى هناك حتى شباط  أفريقيا إىل

يني  سنة عقابا له عىل التعاون مع الناز19بالسجن ملدة  1950 حكمت عليه محكمة عسكرية يف عام إيطاليا  يفبروسيدا

 .. روما يف تويف.. ومات يف أحد املستشفيات مذموما مدحورا.. أن قىض بضعة أشهر يف السجن لكنه أطلق رساحه بعد

 .. أسد الصحراء مثل دوره املمثل أوليفر ريد يف فيلم

***  
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  ريتشارد أوكونور

  
 .. الحرب العاملية الثانية قائد بريطاين من" 1981 يونيو 17 -1889 أغسطس 21

ً عني قائدا للقوات الربيطانية يف صحراء1940يف يونيو عام   ّ ".. القوة الصحراوية الغربية"الغربية تحت اسم  مرص ُ

 وقاما بتنفيذ هجومهام املضاد يف.. عىل التخطيط لدحر الغزو اإليطايل عىل مرص أرشيبالد ويفل وعمل مع القائد الربيطاين

ًوكان هجوما ناجحا للغا.. 1940ديسمرب  معركة  وألحقت قواتهام الهزمية باإليطاليني يف.. نفسها ليبيا بل إنهام تقدما يف.. يةً

 .. 1941يف فرباير  بيضافم

كام أرس .. طربق الذي استعاد به كامل برقة باستثناء برقة هجومه عرب إيرون رومل  شن القائد األملاين1941يف مارس 

 .. يف بداية أبريل درنةالقائد أوكونور بالقرب من 

ُظل أوكونور أسريا لدى األملان حتى أطلق عام  تويف .. وانضم ثانية عىل املشاركة يف املجهود الحريب لبلده.. 1943ً

 .. 1981عام  بريطانيا لندن أوكونور يف

***  
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  شارل ديجول
Charles de Gaulle  

 
 

  
 1943 ونيوي يف" تونس" قرطاج ديجول يف

أول رئيس للجمهورية ..  الفرنسيةليل ولد يف مدينة فرنيس سياسةجرنال ورجل " 1970 - 19890"شارل ديجول 
.. الجزائر جزائرية.. القوة الثالثة.. مرشوع قسنطينةمنها .. الجزائرعرف مبناوراته االستعامرية تجاه .. الفرنسية الخامسة

  ..سلم الشجعان الجزائرية الصحراءمرشوع فصل 
 حول موضوع االسرتاتيجية كتب دةألف ع.. املشاة سالح  من1912تخرج من املدرسة العسكرية سان سري عام 

 قاد مقاومة بالده يف 1940 ينايرونائبا لكاتب الدولة للدفاع الوطني يف .. عني جرنال فرقة.. والتصورالسيايس والعسكري
رنسية للتحرير  ترأس اللجنة الف1943ويف سنة ..  يناير18 يف لندن الحرة يف فرنسا وترأس حكومة املية الثانيةالحرب الع

تويف يف كوملبي لدو ..  تسمى بالحكومة املؤقتة للجمهورية الفرنسية1944" يونيو"أصبحت يف حزيران  الوطني والتي
 .1970إجليز عام 

ويرجع الكثري من .. ينظر الفرنسيون إىل شارل ديجول إىل أنه األب الروحي للجمهورية الفرنسة الخامسة 
إذ مل  الحرب العاملية الثانية بالدهم من الجيوش النازية أثناء الفرنسيني الفضل إىل الجرنال ديجول يف استقالل

ومن أشهر .. من إطالق الشعارات التي كانت تلهب قلوب الفرنسيني وتدفعهم إىل املقاومة لندن يتوقف وهو يف
 أيها الفرنسيون لقد خرسنا معركة لكننا مل نخرس الحرب وسوف نناضل حتى نحرر بلدنا الحبيب من"نداءاتة 
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 هذا الرجل بشكل واضح يف العاصمة باريس إذ تم تسميه العديد من وينعكس تقدير".. نري االحتالل الجاثم عىل صدره

 "..القطارات الشوارع، املتاحف ومحطات.. املطار"املرافق الحيوية باسم الجرنال مثل

 مؤلفاته

 خيط السيف "Le fil de l'épée" ..1932 نرش عام .. 

 نحو جيش االحرتاف "Vers l'armée de métier" ..1934 نرش عام .. 

 فرنسا وجيشها "La France et son armée"..   

***  

  Georg Stummeجورج شتومه 

  

الحرب  األملان يف الجرناالت هو أحد "1942 أكتوبر 24 يف العلمني وتويف يف 1886 يوليو 29 ولد يف هالربشتات يف

انتهت بوفاته بأزمة قلبية أثناء  معركة العلمني الثانية لفرتة وجيزة يف بداية قوات املحورتوىل قيادة .. العاملية الثانية

  .. فيلهلم ريرت فون توما وحل محله يف القيادة الجرنال.. املعركة

***  
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  Karl Rudolf Gerd von جريد فون رونتشتيت

  
 ..الحرب العاملية الثانية من أبرز قادة "1953 فرباير 24 - 1875  ديسمرب12" أملاين  عسكريقائد

ليك يقود مجموعة الجيوش أ التي مهمتها رضب القوات البولندية من  أدولف هتلر استدعاه.. قبل أندالع الحرب

حيث  غزو بولنداأثناء  1939 أكتوبر 2 إىل سبتمرب 1 وقد حققت مجموعة رونتشتيت هذه املهمة بنجاح ما بني.. الجنوب

 .. استسلمت آخر مقاومة رسمية للبولنديني

انت مهمة رونتشتيت توجيه وك.. بعد ذلك نقلت القوات األملانية إىل الجبهة الغربية لغرض إلحاق الهزمية بالحلفاء

حيث تم  1940 يونيو 22إىل  مايو 10 ما بني معركة فرنسا وهذا ما تحقق يف.. األردين الرضبة الرئيسية لقواتهم عرب غابة

 . فرنسا واحتالل.. بقوات الحلفاءإلحاق الهزمية 

..  بعملية رسيعة مباغتة كام حدث من قبلاالتحاد السوفيتي بعد ذلك نقلت القوات األملانية إىل الرشق بقصد احتالل

عملية  وبدأ الهجوم يف ما عرف باسم.. رومانيا و املجر وكان رونتشتيت يتوىل قيادة الجبهة الجنوبية ومعه قوات من

صار التقدم .. ولكن مع بدء فصل الشتاء القارس.. ًوحققت العملية نجاحا يف األشهر األوىل.. 1941  يونيو22يف  بارباروسا

قرر رونتشتيت إيقاف الهجوم وبدء اإلنسحاب مام أغضب هتلر فأمر .. عانة القوات األملانيةومع استفحال م.. ًبطيئا

 .. بعزله

ويف عهده تم إحباط محاولة اإلنزال .. ًعني رونتشتيت قائدا لكل القوات األملانية يف الجبهة الغربية 1942 يف مارس 

لكن الحلفاء .. 1942كام تم احتالل باقي فرنسا يف نوفمرب .. 1942يف أغسطس  فرنسا التي قام بها الحلفاء يف ديب شامل

ًويف يوليو من نفس العام عزل لتوجيهه كالما .. 1944 يونيو 6 نجحوا يف إنزال قواتهم يف منطقة النورماندي شامل فرنسا يف

 .رئيس قيادة القوات املسلحة األملانية Keitel ًقاسيا للامرشال كايتل

كام كلف .. هولندا يف أرنهم ويف عهده تم إحباط محاولة إنزال الحلفاء يف..  للجبهة الغربيةً أعيد قائدا1944يف سبتمرب 

  ".. معركة األردين" بشن الهجوم عرب غابات األردين

نجحت  1945 مارس 7 ويف.. مام اضطرهم إلجراء انسحاب شامل..  والتي انتهت بهزمية لألملان1944 ديسمرب 16 يف

 .. مارس 10 فقام بعزل رونتشتيت يف.. مام أغضب هتلر.. أملانيا عند بلدة رمياغن يف نهر الراين القوات األمريكية يف عبور

لكن أطلق رصاحه العتالل .. وبدأت محاكمته يف محمكة جرائم الحرب.. تم القبض عىل رونتشتيت بعد الحرب 

  .. أملانيا الغربيةيف  هانوفر  يف1953 فرباير 24تويف يف .. صحته

***  
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  Georgy Zhukovجيورجي جوكوف 

 
 ..الحرب العاملية الثانيةمن أبرز قادة  "1974 يونيو 18 - 1896 ديسمرب 1" قائد عسكري رويس

 1918 ويف عام.. روسيا القيرصية حامل لواء إحدى وحدات الخيالة يف جيش الحرب العاملية األوىل كان جوكوف يف

 .. الجيش األحمر انضم إىل

هو ما أنقذه من  إسبانيا ولعل وجوده يف.. الحرب األهلية اإلسبانية كان املراقب الرويس األسايس يف 19636 يف عام

لذين كان هناك شك يف والئهم لكل ضباط الجيش ا 1937  عامجوزيف ستالني لتي أقامها الزعيم السوفيتياملذبحة ا

 .. للحزب

عىل حدود روسيا  الياباين استدعاه ستالني لغرض صد الهجوم..  قبيل الحرب العاملية الثانية1939يف أوائل يوليو 

عىل نهر خالكة  معركة خالخني غول وهناك اشتبك الطرفان يف معركة عنيفة هي.. الرشقية الذي بدأ يف مايو املايض

Khalkaوأغسطس..  طوال شهري يوليو .. 

وكانت الغلبة .. عملية بارباروساضمن ما يعرف باسم  االتحاد السوفيتي بغزو 1941 قامت القوات األملانية يف يونيو

ًستالني بتعيني جوكوف قائدا لكل الجبهة الغربية يف أكتوبر  فقام.. ًلألملان أول األمر حيث توغلوا بعيدا يف أرايض روسيا

ًخصوصا .. ومل ينجح األملان يف احتالل أي من املدينتني موسكو ثم العاصمة لينينغراد عملية الدفاع عن وقاد.. 1941

ًمجهودا شاقا لغرض احتالله موسكو التي بذلوا الرضبات الروسية القوية   إزاء1941لكنهم اضطروا للرتاجع يف ديسمرب .. اً

 .. يف جو فصل الشتاء الرويس املتجمد

معركة ثم  زرقبعملية أ  بدأ األملان حملتهم الصيفية الجديدة يف القطاع الجنويب ضمن ما يعرف1942 يف نهاية يونيو

سكرية تعتمد عىل ع إالّ أن جوكوف كان يعد مع ضباطه خطة1942واستمر تقدم األملان حتى نوفمرب .. ستالينغراد

وكانا مبثابة جناحني للجيش .. الثالث والرابع الرومانيان ًخصوصا الجيشان.. مهاجمة قوات املحور من نقاطها الضعيفة

ّشن الروس هجوما حاسام عىل قوات املحور أدى إىل هزمية الرومانيني وتطويق  1942 ربنوفم 19 ويف يوم.. السادس األملاين ً ً

وحصل يف نفس العام عىل رتبة املاريشال .. 1943 فرباير 2 واستسلم هذا األخري يف.. ستالينغراد الجيش السادس يف

 ".. املشري"

.. 1945 عام برلني إىل وارسو سية منكام قاد زحف القوات الرو.. 1944 شارك جوكوف يف تحرير لينينغراد يف يناير

 .. 1945 يف احتالل برلني يف أبريل ومايو Konevوشارك مع زميله كونيف 

 .. 1957إىل  1955 توىل جوكوف منصب وزير الدفاع يف االتحاد السوفيتي من

  .. 1974بقى بعد ذلك بدون نشاط يذكر حتى وفاته يف موسكو عام 

***  
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 Fedor von Bock : فيدور فون بوك

 
 الحرب العاملية الثانيةقائد بارز من " 1945 مايو 4- 1880 ديسمرب 3" أملاين قائد عسكري " باألملانية" ون بوكفيدور ف

 .. ساهم يف تحقيق االنتصار للقوات األملانية يف السنوات األوىل

ت هذه ّكُلف فون بوك بقيادة مجموعة الجيش الشاملية املكلفة وحقق.. 1939 سبتمرب 1 الذي بدأ يف غزو بولندا أثناء

املنتظر عىل قوات الحلفاء   أكتوبر عندما نقل إىل الجبهة الغربية ليك يقود الهجوم3مهمتها بنجاح حتى  املجموعة

 .. الغربيني

التي تجعل هجوم  إريش فون مانشتاين قبل الغزو حاول االعرتاض عىل الخطة الجديدة التي وضعها القائد األملاين

ًعىل الدول املنخفضة هجوما ثانويا" مجموعة الجيوش ب"مجموعته  إالّ أن القيادة العليا األملانية تبنت خطة .. ً

 .. مانشتاين

وساهمت يف تحقيق االنتصار الذي ..  املهمة بنجاحّ أدت مجموعته1940  مايو10 التي بدأت يف معركة فرنساأثناء 

 ..  يونيو22ّأدى يف النهاية إىل اضطرار الفرنسيني إىل توقيع الهدنة مع األملان يف 

ُفيام عرف  االتحاد السوفيتي ً توىل قيادة مجموعة الجيوش الوسطى استعدادا للهجوم املنتظر عىل1941  أبريل1يف 

 .. عملية بارباروسا باسم

ًبدأ الهجوم الذي حقق يف البداية نجاحا كبريا مثل املجموعات األخرى 1941 يونيو 22 يف ًلكن أيضا مثل املجموعات .. ً

ُعزل فون بوك من قيادة مجموعته بعد عجزه عن االستيالء  ديسمرب 18ويف .. األخرى تباطأ التقدم مع حلول فصل الشتاء

 .. موسكوعىل مدينة 

ًعني فون بوك قائدا ملجموعة الجيوش الجنوبية خلفا للامرشال رايخناو 1942 يناير 18 لكن يف ً ُ Reichnau  الذي تويف

قيادته باستعادة األرايض التي فقدتها القوات األملانية يف فصل  اء فرتةوقام مجموعة فون بوك أثن.. قبل ذلك بسكتة قلبية

 .. يونيو 28 التي بدأت يف" أزرق"ُتنفيذ الهجوم الصيفي الجديد فيام عرف بعملية  ثم.. الشتاء

 .. ُ عندما عزل آلخر مرة1942 يوليو 15 ون بوك يف قيادته ملجموعة الجيوش الجنوبية حتىاستمر ف

 1945 مايو 4  يفSchlwig-Holsteinهولشتاين -ًبقي فون بوك بعيدا عن أي قيادة عسكرية حتى وفاته يف شليفغ

 .. حيث كان ضحية من ضحايا غارة لطريان الحلفاء عىل تلك املنطقة قبل أيام من نهاية الحرب يف أوروبا

***  
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 Wilhelm Josef Ritter von Thoma فيلهلم ريرت فون توما

 
ًكان ضابطا أملانيا خدم بالجيش األملاين بني عامي " 1948 أبريل 30 - 1891  سبتمرب11"  وشارك يف كل 1945و 1912ً

 -  بشكل مؤقت -وتوىل .. خالل معارك العلمني الفيلق اإلفريقي قاد.. والحرب األهلية اإلسبانية ..الحرب العاملية األوىل من

أثناء سري  جورج شتومهبعد وفاة  "الحرب العاملية الثانية إحدى معارك" معركة العلمني الثانية يف قوات املحورقيادة 

 ..أكتوبر 26 يوم أملانيا عقب وصول رومل إىل امليدان من إلرفني رومل ثم سلم القيادة".. 1942 أكتوبر 24 يوم"القتال 

حيث تنقل  إنجلرتا ونقل إىل  نوفمرب4 يوم العلمنيوقع فون توما يف أرس القوات الربيطانية يف منطقة تقع غرب مدينة 

 تويف فون 1948ويف سنة .. وركبت له ساق صناعية 1945 وبرتت إحدى ساقيه يف األرس سنة.. بني عدة معسكرات لألرسى

 .. بعد أشهر معدودة من إطالق رساحه بأزمة قلبيةً  متأثرابأملانيا" Söcking باألملانية" توما يف زوكينغ

***  
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  Karl Dönitz كارل دونيتس

  
 الحرب العاملية األوىل لبحرية األملانية يفعمل يف ا" 1980 ديسمرب 24 - 1891 مربسبت 16" وسيايس أملاين أمري بحر

خليفة له قبل انتحاره  أدولف هتلرّعينه الزعيم األملاين ..  إىل نهاية الحرب1943من عام  الحرب العاملية الثانية وقادها يف

 .. لعرشين يوما فقط قبل سقوطها يف قبضة الحلفاء أملانيا النازيةوقد شغل دونتز منصب رئيس .. بقليل

  تحت عنوان1958ألف مذكراته ونرشها سنة .. وقىض عرش سنوات يف السجن محكمة نورنبريغ اعتقل وحوكم يف

 .. ًعرشة سنوات وعرشون يوما

***  

 Claude Auchinleckكلود أوكنلك 

 
 .. الحرب العاملية الثانية قائد بريطاين من.. 1981 مارس 23 وتويف يف 1884 يونيو 21 ولد يف

صار وضعها  وبعد أن.. ًعمل أوكنلك قائدأ عاما للقوات الربيطانية هناك.. 1940يف أبريل  الرنويج عندما غزا األملان

 .. الهندًاما يف ًوبعد ذلك عني قائدا ع.. من هناك ّكُلف أوكنلك مبهمة إجالء القوات الربيطانية.. هناك ميئوسا منه

ّعني أوكنلك يف  ويف  أرشيبالد ويفل ًخلفا للقائد الربيطاين الرشق األوسط ً قائدا للقوات الربيطانية يف1941 يونيو 21ُ

إيرون  سية لتلك القوات انحرصت يف إلحاق الهزمية بقوات املحور يف شامل أفريقيا بقيادةذلك الوقت كانت املهمة األسا

 .. رومل

تنفيذ " وهو جزء من القوات الربيطانية يف الرشق األوسط "الجيش الثامن الربيطاين  نوفمرب من ذلك العام بدأ18يف 

إالّ أن .. مرىس الربيقةونجح يف دفعها إىل الوراء حتى .. عملية الصليبي الهجامت الكبرية ضد تلك القوات املسامة أول

ًرومل شن هجوما جديدا يف   .. التميمي  تقدمت به قواته حتى1942 يناير 21ً

  وكان يقود الجيش الثامنمعركة عني الغزالة  شن رومل هجومه الجديد الذي عرف باسم1942 مايو 26يف 

 مام حدا .. طربق وكانت نتيجة الهجوم انتصار قوات رومل واستيالءها عىل.. نيل ريتيش آنذاك القائد الربيطاين
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واستطاع أوكنلك أن يوقف تقدم رومل عند .. وتوىل قيادة الجيش الثامن بنفسه..  يونيو25بأوكنلك إىل عزل ريتيش يف 

عزله من  ونستون ترششل ورغم ذلك فإن رئيس الوزراء الربيطاين.. معركة العلمني األوىل فيام عرف باسم العلمني قرية

برنارد  وعني.. ًقائدا للقوات الربيطانية يف الرشق األوسط هارولد ألكسندر وعني.. منصبه يف أغسطس من نفس العام

  تويف أوكنلك يف1947وبقي هناك حتى عام .. 1943أما أوكنلك فقد عاد إىل الهند يف عام .. ًقائدا للجيش الثامن مونتجمري

 .. 1981عام  املغرب يف مراكش

***  

  Kurt Student: كورت شتودنت 

 
 .الحرب العاملية الثانيةظالت يف اشتهر بقيادته لسالح امل "1978 يوليو 1 -1890 مايو 12" أملاين قائد

 .. القائد العىل للقوات الجوية األملانية هريمان جورينج الفرقة الجوية السابعة التي تتبع مبارشة قيادة غزو بولندا أثناء

 .. 1940 يف مايو هولندا يف مروتردا شارك سالح املظالت تحت قيادته يف احتالل مدينة

 .. 1941يف مايو  كريت أثناء عملية احتالل جزيرة" مظالت"قاد الفيلق الحادي عرش 

 .. 1943ة سبتمرب عام أثناء أرسه من قبل الحكومة اإليطالي بينيتو موسوليني كان القائد األعىل لعملية تحرير

 .. هولندا يف أرنهم  ساهم جنوده املظليون يف إحباط محاولة اإلنزال التي قامت بها قوات الحلفاء يف1944يف سبتمرب 

فة بالدفاع عن شامل أملانيا ضد املكل" فيستوال"بقيادة مجموعة الجيش  معركة برلني  أثناء1945كُلف يف نهاية أبريل 

 .. لكن قوات الحلفاء الغربيون ألقت القبض عليه قبل تويل مهامه.. الغزو الرويس

 .. 1978عام  أملانيا الغربية يف Lemgo تويف يف ليمغو

***  
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 "Mihail Lasc•rبالرومانية "ميخائيل السكار 

 .. 1947-1946و وزير للدفاع يف  العاملية الثانيةالحرب خالل  "1959  يوليو24 - 1889 نوفمرب 8 ولد يف روماين جرنال

الحرب العاملية  حارب يف حرب البلقان الثانية و..  ليعمل ضابطا يف الجيش الروماين1910تخرج من مدرسة املشاة 

 كلف بقيادة اللواء الجبيل األول من الجيش 1941 يناير 10يف .. 1939ً وعميدا يف 1934ًأصبح عقيدا يف سنة  األوىل

 11 ثم أنيط به مهامم قيادة اللواء السادس املدرع من الجيش الثالث الروماين يف عملية بارباروساالروماين الثالث خالل 

.. ً سجينا يف األتحاد السوفيتي1945- 1943 أرس ليقيض سنوات 1942 نوفمرب 22 ..معركة ستالينغراد  وشارك يف1942مارس 

 .1959 يوليو 24 تويف يف..  رومانياًفيام بعد أصبح سياسيا وتوىل منصب وزارة الدفاع يف

***  

 مارك وين كالرك

 
 .. الحرب العاملية الثانية قائد أمرييك من" 1984 أبريل 17 -1896 مايو 1"

ع قادة املقاومة الفرنسية رسأ بغرض التنسيق م" وكانت تحت حكم حكومة فييش" الجزائر  وصل إىل1942يف أكتوبر  

.. 1942مرب  وهي عملية اإلنزال التي قام بها الحلفاء يف شامل أفريقيا يف نوفعملية الشعلة ًهناك متهيدا ملا عرف باسم

 .. القائد األعىل لتلك العملية لدوايت أيزنهاورً وعمل لفرتة نائبا

ً عني قائدا للجيش األ1943يف يناير  ّ ُوهو الجيش الذي الذي سيكلف مبحاربة القوات األملانية يف شبه .. مرييك الخامسُ
 ..  من القوات األملانيةمعركة مونتي كاسينو ًوقد عاىن هذا الجيش كثريا يف.. ذلك العام الجزيرة اإليطالية يف خريف

 ًقد انتقد كالرك كثريا ألنهو..  فيام انسحبت القوات األملانية إىل الشاملروما دخل الجيش الخامس 1944 يونيو 4يف 

 .. ركز عىل احتالل روما مام أعطى الفرصة للقوات األملانية للنجاة

ً عني كالرك قائدا ملجموعة الجيوش الخامسة عرش يف1944يف ديسمرب  ويف أبريل .. هارولد ألكسندر ً خلفا للسريالياإيط ُ

 .. مام أدى الستسالمها يف نهاية الشهر.. شامل إيطالياً شن هجوما عىل القوات األملانية يف 1945

ًعني كالرك قائدا لقوات..  حرب كوريةأثناء.. 1952يف أبريل  ّ  .. كوريا يف األمم املتحدة ُ

 .. 1984 عام الواليات املتحدة - ساوث كارولينا يف Charleston تويف كالرك يف شارليستون

***  
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  Neil Ritchieنيل ريتيش 

 
 ..الحرب العاملية الثانية قائد بريطاين من.. 1983 ديسمرب 11 وتويف يف 1897 يوليو 29ولد يف 

ً عني ريتيش قائدا 1941يف نوفمرب  ّ الهادفة إىل طرد قوات املحور  عملية الصليبي أثناء تنفيذ للجيش الثامن الربيطاينُ

 ..مرىس الربيقة ونجحت القوات الربيطانية يف التقدم حتى.. ليبيا من

..  مام اضطر ريتيش لسحب قواتهبرقة هجومه الجديد عرب إيرون رومل  شن القائد األملاين1942 يناير 21لكن يف 

 ..وتوقفت هناك.. التميمي وتقدمت قوات رومل حتى

 وألحق الهزمية بالجيش الثامن بعد كة عني الغزالةمعر ً استأنف رومل هجومه الذي عرف الحقا باسم1942 مايو 26يف 

.. كلود أوكنلك قرر القائد الربيطاين مرىس مطروح وأثناء تقدم رومل إىل..  يونيو21يف  طربق واستوىل عىل.. معركة دامية

وقام بتويل مهمة قيادته ..  يوينو25عزل ريتيش من قيادة الجيش الثامن يف .. الرشق األوسط قائد القوات الربيطانية يف

 ..بنفسه

برنارد   تحت قيادة القائد الشهري1945-1944يف سنتي  فرنسا ق يف حملةًشارك ريتيش بعد ذلك قائدا إلحدى الفيال

 ..1983عام  كندا يف تورنتو تويف ريتيش يف.. مونتجمري

***  
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  Harold Alexander: هارولد ألكسندر 

  
 .. الحرب العاملية الثانية  قائد بريطاين من1969 يونيو 16 وتويف يف 1891 ديسمرب 10ولد يف 

 .. بورما  إىل1942ثم انتقل عام .. طانيةً قائدا إلحدى الفرق الربي1940عام  معركة فرنسا عمل أثناء

ّ عني قائدأ للقوات الربيطانية يف 1942يف أغسطس  برنارد وعمل عىل مساعدة مرؤوسه القائد .. الرشق األوسطُ

ثم إلحاق .. معركة علم حلفا يف إيرون رومل قائد الجيش الثامن الربيطاين عىل صد هجوم القائد األملاين مريمونتج

.. والجزائر املغربواالتصال بقوات الحلفاء املهاجمة من .. تونسثم التقدم إىل .. معركة العلمني الثانيةالهزمية برومل يف 

باإلضافة إىل كونه .. الحلفاء يف تونس  قيادة مجموعة الجيوش الثامنة عرش التي تشمل كل قوات1943ثم توىل يف يناير 

حتى نهاية الحملة يف أفرقيا واستمر يف قيادته لتلك املجموعة .. دوايت أيزنهاور القائد ًنائبا للقائد األعىل لقوات الحلفاء

 .. 1943 مايو 13بانتصار الحلفاء يف 

.. ر إىل الجبهة الغربيةًونائبا أليزنهاور حتى انتقال أيزنهاو إيطاليا ويف.. ًاستمر قائدا ملجموعة جيوش الحلفاء يف صقلية

ألربت  لكنه عاىن األمرين من القوات األملانية تحت قيادة القائد.. فأصبح مستقالً يف قيادته لقوات الحلفاء يف إيطاليا

 .. معركة مونتي كاسينو ً خصوصا يفكسلرنغ

ً عني قائدا لقوات الحلفا1944يف ديسمرب  وظل يف هذا املنصب حتى نهاية الحرب يف أوروبا .. ء يف جبهة البحر املتوسطُ

 .. 1945يف مايو 

ًأصبح حاكام عاما لدولة  Slough  تويف يف سلف1952 إىل 1946الربيطاين من  دول الكومنولث باعتبارها دولة من كندا ً

 .. 1969عام  بريطانيا يف

***  
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  Hans-Jürgen von Arnim: ن فون أرنيم جهانس يور

 
 .. الحرب العاملية الثانية يفعمل  "1962 سبتمرب 1 -1889 أبريل 4" أملاين قائد عسكري

 .. واستمر يف الجيش بعد الحرب.. الحرب العاملية األوىل كام خدم يف.. 1908 يف عام إمرباطورية أملانية التحق بجيش

ّعني يف غزو بولندا وبدء الحرب العاملية الثانية بعد اندالع  5 ًواستمر قائدا لها حتى.. 52ً قائدا للفرقة 1939 سبتمرب 8 ُ

 .. ًعني قائدا للفرقة املدرعة السابعة عرشةحيث .. 1940 أكتوبر

ًعندما عني قائدا  1941 نوفمرب 11 جيوش الوسطى حتىضمن مجموعة ال االتحاد السوفيتي قاد تلك الفرقة أثناء غزو ّ ُ

 .. للفيلق التاسع والثالثون

ً عني قائدا للجيش املدرع الخامس يف1942 ديسمرب 3 يف ّ  وخالل قيادته لهذا الجيش اختلف مع القائد األملاين.. تونس ُ

يف حني كان فون .. الجزائريف  عنابةالل مدينة الذي كان ينوي القيام بهجوم كبري عرب ممر القرصين بغرض احت إرفني رومل

 .. ع دفاعيأرنيم يرغب باالحتفاظ بوض

ّعني قائد ملجموعة الجيش أفريقيا بعد رحيل رومل 1943 مارس 9 يف ن حملة املرحلة األخرية م وقاد قوات املحور يف.. ُ

 .. 1943 مايو 13 شامل أفريقيا حتى استسالم تلك القوات يف

 .. 1962 عام أملانيا الغربية يف Bad Wildungenتويف يف .. بقي فون أرنيم بعد ذلك أسري حرب لدى الربيطانيني

***  
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  Heinz Guderianهاينز جوديريان 

 
 .. الحرب العاملية الثانية عمل يف".. 1954 مايو 14 - 1888يونيو  17" أملاين وقائد.. منظر عسكري

 كتب 1937و يف عام .. الحرب العاملية األوىلاستخدمه الحلفاء يف ًكان جوديريان متأثرا بالسالح الجديد الدبابة الذي 

الذي أشار فيه إىل الدور الذي يجب عىل الدبابة أن  !"Achtung! Panzer: باألملانية!" "دبابة! انتباه"ان كتابه جوديري

 . .تلعبه يف الحروب املستقبلية

 .. Brest-Litovsk الفيلق التاسع عرش الذي استوىل عىل برست ليتوفسك 1939عام  غزو بولندا قاد جوديريان أثناء 

 إىل هزمية الحلفاء يف إعداد الخطة التي أدت يف النهاية إريش فون مانشتاين ساعد جوديريان القائد فرنسا قبل غزو

 األردين اخرتاق غابة ًوكان جوديريان نفسه قائدا للفيلق التاسع عرش الذي كانت مهمته.. 1940 واحتالل فرنسا عام

 مايو 20 يف Noyellesوكان أول فيلق يصل البحر عند نويل .. ه هذه املهمة بنجاح وأدى فيلقMeuseوعبور نهر املوز 

1940 .. 

قاد جوديريان املجموعة املدرعة الثانية ضمن  االتحاد السوفيتي الهادفة لغزو ارباروساعملية ب ضمن ما عرف باسم

واختار .. لكن مع قدوم الشتاء تباطأ التقدم.. املهمة بنجاح كباقي القادة أول األمر وأدى.. وسطىمجموعة الجيش ال

 .. ب هتلر فأمر بعزلهمام اغض أدولف هتلرً جوديريان إيقاف الهجوم متحديا

اقرتح اسم .. لغرض االستشفاء أملانيا يف شامل أفريقيا يف املحور قائد قوات إيرون رومل  عندما كان1942يف سبتمرب 

: الليلة وجاء الرد يف نفس.. ل محله يف أفريقياالشخص الوحيد القادر عىل أن يح جوديريان للقيادة العليا األملانية باعتباره

 ".. جوديريان غري مقبول"

ً استدعي جوديريان ليكون مفتشا عاما لجنود القوات معركة ستالينغراد  بعد أيام عىل الهزمية يف1943يف فرباير  ً

ًخصوصا وأن هناك أنواعا جديدًة من الدبابات تم إنتاجها.. املدرعة  .. وال خالف عىل خربته يف مجال املدرعات.. ً

ً عني رئيسا ألركان الجيش األملاين1944يف يوليو عام   األردين لية الهجوم الجديدة عىل غابةواعرتض عىل استحياء عم.. ُ

 .. معركة الثغرة ُفيام عرف باسم

 .. بعد أيام من نهاية الحرب يف أوروبا.. 1945 مايو 10 ُثم ألقي القبض عليه يف.. 1945 مارس 28 ُعزل يف النهاية يف

 .. أملانيا الغربية  يفSchwngau يف شفانجاو 1954بعد الحرب كتب جوديريان مذكراته ثم تويف عام 

***  
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  هريمان جورينج

 
واألب الروحي لجهاز البوليس الرسي .. أملانيا النازية من أبرز قيادات - "1946 أكتوبر 15 إىل 19793 يناير 12"

ًتم االستشهاد بأقواله مرارا وتكرارا يف كتاب .. ملانية النازيةوأحد أبرز مهنديس األ".. جيستابو" الذي " يوميات نورمربغ"ً

  .. الحرب العاملية الثانيةة بعد الشهري محاكم نورمربغيتناول أحداث 

انخرط .. ملية األوىلالحرب العاويف حقبة .. ميتهن املحاماة" هيرنيك"وكان والده .. البافارية" روزينهيم "مدينةُولد يف 

ُهريمان يف فرقة املشاة حيث أصابته علة جسدية مل يعرف سببها أقعدته تلك العلة الفراش بضعة أشهر وتم .. والماهيتها ّ

ومتكن بطريقة أن يحصل عىل وظيفة مالحظ أريض لحركة الطريان العسكري .. ًمالءمته جسديا ترسيحه من الجيش لعدم

ومل مييض وقت عىل .. 1915رتبة طيار يف منتصف  لتدريب الالزم لقيادة الطائرات وحصل عىلّومتكن بعدها من تلّقي ا

 ..  يتعاىف من حادث السقوط1916ُعمله كطيار حريب اال وأسقطت طائرته وأمىض معظم 

انظم جورينج لحزب العامل االشرتايك .. 1922 ويف عام.. نج يف مهنة الطرياناستمر جوري.. بعد الحرب العاملية األوىل

ّوتقلد عدة مناصب يف أملانيا.. "SA"الوطني واتخذ لنفسه قيادة الكتيبة الضاربة  ومنها وزير االقتصاد  الرايخ الثالث ّ

 .. 1935 وبعدها القائد العام لسالح الطريان عام

ً أغدقت عليه من ثروتها وجعلته منغمسا سويدية ُعرف عن جورينج ذوقه الرفيع وأناقة ملبسه وتزوج من بارونة

محاولتها إلخضاع  يبقى جورينج مسؤوالً عن الخسائر التي تكبدتها أملانيا يف.. الثانية ومع بداية الحرب العاملية.. بالنعيم

شعبيته يف الوسط األملاين  عن طريق الغارات الجوية مام قلل من شأنه يف التسلسل الهرمي النازي وهبوط الربيطاين التاج

 .. لحربالحرمان وا ّالشعبي لرثائه بينام كان األملان يذوقون رش

 اإلبادة الجامعية ّفقد كان جورينج أعىل سلطة نازية توثق.. النازية معسكرات العمل وفيام يتعلق يف إبادة املدنيني يف

ّللمدنيني فيام يعرف بخطة  ّقرسيا إىل معسكرات العمل ومن مثة ابادتهم الرامية لرتحيل املدنيني ترحيالً" الحل األخري"ُ ً ..

 .. بهذا العمل بشكل شفهي  أوعز لجورينجُويعتقد أن هتلر

من رتبهم  ملروهيرنيك هي ّفقد جرد هتلر كل من جورينج.. ويف الوصية الخطية التي تركها هتلر قبل قتله لنفسه

.. للتفاوض مع العدو بدون سابق موافقة أو تشاور مع هتلر العسكرية واإلدارية التهامه اياهم بالخيانة العظمي بدأبهم

وقامت ..  يعرض فيها قيادة الرايخ الثالث كخليفة لهتلر1945  ابريل23حدث هذا عندما بعث جورينج بربقية إىل هتلر يف 

 .. من نفس العام ابريل 25 الوحدات الخاصة بإلقاء القبض عىل جورينج يف
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 أثناء محاكمته" أقىص يسار الصف األول"هريمان جورينج 

ثل أمام  وبهذا يصبح جورينج أعىل رتبة نازية متالنمسا يف 1945 ابريل 9  أو8يف  األمريكية استسلم جورينج للقوات

ّتحدى به  ويف عمل.. عن نفسه باستامتة أمام املحكمة إال أنها حكمت عليه باإلعدام ودافع الرجل.. محاكم نورمربغ

 أي قبل يوم واحد من تنفيذ 1946 أكتوبر 15 يف ّأقدم جورينج عىل االنتحار بتجرعه السم ومات.. جورينج حكم املحكمة

 .. حكم اإلعدام فيه

***  

  ولهلم كايتل

 
والحرب   إرتبط اسمه بأملانيا النازية هو عسكري ومرشال أملاين1946 أكتوبر 16وأعدم يف  1882 سبتمرب 22 ولد يف

 .. العاملية الثانية

 الجيش اإلمرباطوري األملاينالتحق بأشبال .. ي ولهامل كيتل ألرسة أريسطقراطية أملانية كانت تشتغل يف مجال البناءينتم

 .. امليدان ملدفعية  وتم إرساله للعمل ضمن الفيلق السادس1901عام 

وتحصل حينها عىل ..  للمدفعية عىل الجبهة الغربية46 إرساله للعمل يف الفيلق الـثم الحرب العاملية األوىل عند إندالع

 أثناء معركة فالندريس أصيب بجروح خطرية جدا مام تطلب حني مثل 1914 ويف سبتمرب عام.. رتبة قائد بطارية مدفيع

 .. 1915 ل يف قيادة أركان الجيش اإلبراطوري عامللشفاء نقله للعم

حرس  وسعى لتطوير قوات.. لجمهورية ومياربعد الحرب العاملية األوىل بقي يعمل ضمن جيش الدفاع األملاين 

 .. بأكادميية هانوفر لسالح الخيالة ثم عمل ملدة سنتني كمفتش.. الحدود

 ديسمرب 10يف .. 1933 للحكم عام النازيني تم نقله للعمل يف وزارة الحربية وإحتفظ مبنصبه حتى قدوم 1924عام 

 .. فريق تاريخ ترقيته لرتبة 1937وبقي عىل رأس هذه الفرقة حتى عام  بوتسدام  تم توليته قائدا لفرقة يف1933
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 أدولف هتلر قام..  وإثر فضيحة وزير الحربية األملاين وقائد أركان الجيش املعروفة بقضية بوملربج وفريش1938عام 

ًونظرا للخالفات التي .. سيطرته عىل الجيش وكان الهدف من ذلك إحكام.. بإنشاء القيادة العليا لجيش الدفاع األملاين

وال عالقة .. إستقر األمر عىل تولية هذا املنصب لشخصية عسكرية محافظة.. القيادة حدثت حول من يتوىل رئاسة هذه

 .. فوقع اإلختيار عىل ولهامل كيتل..  بالحزب النازيلها

وقدم إستقالته من القيادة .. بولندا كان الفيلد مرشال ولهامل كيتل من بني جامعة من الضباط الذين عارضوا فكرة غزو

 فرنساكام عارض املرشال ويلهامل كيتل فكرة الدخول يف حرب مفتوحة مع .. لكن أدولف هتلر رفضها.. يا بسبب ذلكالعل

 .. ًوقدم استقالة ثانية لنفس األسباب لكن هتلر رفضها أيضا.. وبريطانيا العظمى

وقد قرأ .. 1940كان ولهامل كيتل املمثل الشخيص للجيش األملاين أثناء مراسيم توقيع استسالم فرنسا يف يونيو عام 

االستسالم اتهم فيها فرنسا بالتهجم عىل أملانيا والتعدي  جة أثناء مراسيم التوقيع عىل معاهدةالـلـهبنفسه رسالة شديدة 

ومل تكن له .. تل تنسيق أعامل الجيش األملاينباقي الحرب العاملية الثانية أصبح دور املرشال ولهامل كي أثناء.. عىل حدودها

 .. يد هتلر يحركه كيف يشاء حتى قيل أنه كان مجرد بيدق يف.. أي سلطة تذكر

.. وألقت القوات األمريكية عليه القبض.. قام هذا األخري بتنحيته من مهامه.. انتحار أدولف هتلر  وقبيل1945عام 

أثناء مثوله لتوقيع .. 1945 مايوا 8 يف استسالم الجيش األملاينوبصفته قائدا أعىل للجيش األملاين وقع عىل معاهدة 

 ومتت محاكمته يف.. حتى الفرنسيني موجودين هنا مل يكن ينقص إال هذا: معاهدة اإلالستسالم قال بصوت سمعه الجميع

وتم تنفيذ .. وجرائم ضد اإلنسانية ..لجرائم حربالشهرية التي حكمت عليه باإلعدام بسبب إرتكابه  محكمة نورنبريغ

 .. 1945 أكتوبر 16 حكم اإلعدام فيه يف

***  

  William Slim: وليم سليم 

  
 ..السودانوقد حارب يف .. الحرب العاملية الثانية  أحد قادة الجيش الربيطاين يف1970 ديسمرب14 - 1891  أغسطس6" 

وكانت تلك القوات قد اعرتاها اليأس بسبب الهزائم .. بورما ًثم أصبح قائدا للقوات الربيطانية يف.. والعراق وإيران وسوريا

 بريستول وتعترب.. يم أعاد لها روحها املعنوية وأعاد تنظيم جيشه وقاده إىل النرص ولكن سلاليابانيني املتكررة عىل أيدي

 شغل 1960 و1953وفيام بني  .. والعراقوجاليبويل ..فرنساحارب يف .. الحرب العاملية األوىل وخالل.. مسقط رأس سليم

  .1960ومنح لقب فيكونت يف عام .. اسرتاليامنصب الحاكم العام يف 

***  
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 Wilhelm Ritter von Leeb ويلهلم ريرت فون ليب

 
 ".. 1956 أبريل 29-1876 سبتمرب 5" الحرب العاملية الثانية قائد عسكري أملاين من

ً لكنه تقاعد بعد ذلك احتجاجا عىل القواعد Kasselً عني ليب قائدا ألحدى مجموعات الجيوش يف كاسل 1934يف عام 

 .. الجيش والتنظيامت النازية املتزايدة عىل

الغربية إزاء أي  أملانيا ة حدوداملكلفة بحامي" ج"ّكُلف بقيادة مجموعة الجيوش .. 1939مع اندالع الحرب يف سبتمرب 

 .. غزو بولندا فيام كانت القوات األملانية منشغلة بعملية.. غزو محتمل لقوات الحلفاء الغربيني

كان ليب " لوكسمبورجو بلجيكا وهولندا" والدول املنخفضة فرنسا عندما كان يتم التحضري للهجوم الذي عرف عىل

الدول ألنها دول محايدة حيث قال بأن العامل سينقلب  الوحيد من القادة األملان الذين اعرتضوا مهاجمة فرنسا عرب تلك

ت حكومتها بجدية الحفاظ عىل التي كفل.. أملانيا..  سنة بلجيكا املحايدة25التي تهاجم للمرة الثانية يف .. "عىل أملانيا

 ".. فقط ووعدت بذلك قبل أسابيع قليلة.. الحياد واحرتامه

 19ومع ذلك فإنه رقي يف ..  مل يكن ملجموعة ليب دور هجومي مهم1940 مايو 10عندما وقع الهجوم عىل الحلفاء يف 

 .. بعد نجاح هذه الحملة" املشري"  إىل رتبة املاريشال1940يوليو 

 .. مجموعة الجيوش الشاملية  كُلف ليب بقيادةعملية بارباروسا فيام عرف باسم االتحاد السوفيتي أثناء التحضري لغزو 

ويف منتصف يوليو كانت قوات هذه املجموعة قد وصلت إىل نهر لوغا الذي يبعد أقل من ..  يونيو22بدأ الهجوم يف 

 عيم األملاينوكان الز.. حصار لينينغراد سبتمرب اكتمل تطويق املدينة فيام عرف باسم 17ويف .. لينينغراد كم عن مدينة 100

 .. يف حني كان ليب يسعى الحتاللها برضبة رسيعة مفاجئة.. قد أراد أن ينهكها عن طريق الحصار أدولف هتلر

ومع استمرار .. ومن بينها قوات ليب.. اعب تحيط بكل القوات األملانية يف روسيامع قدوم فصل الشتاء بدأت املت

 .. 1942 يناير 18ُخالفه مع هتلر عزل يف 

 .. أملانيا الغربية  يفFuessen يف فوسن 1956وتويف يف .. مل يتوىل ليب أي منصب عسكري بعد ذلك

***  
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  الدكتور جوزيف جوبلز

  
 وأحد أبرز أفراد.. النازية وأملانيا أدولف هتلريف عهد  الدعاية السياسية وزير - 1945 مايو 1 - 1897 أكتوبر 29

 .. هتلر لقدراته الخطابية حكومة

يف  األملاين ّوعندما تطوع يف الجيش.. ماريان جوبلز املحاسب ذو الدخل املتوسط ووالدته.. فريدريك جوبلز أبوه

والطريف أنه كان .. للحزب النازي انضم جوبلز.. 1922 ويف عام.. ّتم رفضه لتسطح أخمص قدميه.. الحرب العاملية األوىل

ّبطلب للعضوية إال أنه غري وجهة نظره تجاه هتلر فيام بعد  من املعارضني لعضوية هتلر يف الحزب عندما تقدم األخري
 ..  موظفيهبل وأحد وأصبح من أنصاره

ًلعب جوبلز دورا مهام يف ترويج الفكر وقبيل إقدامه عىل االنتحار ويف ..  بطريقة ذكيةاألملاين لدى الشعب النازي ً

ّ الخطية إال أن الحلفاء هتلر ّكام إتضح يف وصية أملانيا  ليكون مستشارهتلر عينه الحرب العاملية الثانية الفصل األخري من
  الرايخ الثالث مل يعرتفوا بوصيته بعد سقوط

 ..  سنة11 و4وتراوحت أعامر أطفاله بني ..  أقدم جوبلز عىل االنتحار مع زوجته وأطفاله الستة1945  مايو1ويف  

  : هو الذي قال

ورمبا لو كان يعيش يف عرصنا هذا ما » كلمة ثقافة«وىف رواية أخرى » مثقف تحسست مسدىسكلام سمعت كلمة «

النازية والذي صور أدولف هتلر لألملانيني عىل أنه املنقذ لهم وألملانيا وطاملا ذكرنا قولته  إنه صاحب آلة الدعاية.. قالها

 .. ل فصال دمويا من فصول محاكم التفتيش يف التاريخمبامرساته شك الشهرية عن املثقفني فإنه يتعني اإلشارة إىل أنه

حياته يعترب إحدى األساطري يف مجال  ورفيق هتلر حتى الدقائق األخرية من" وزير الدعاية النازى"جوزيف جوبلز 

: واستثمروا وسائل اإلعالم يف هذه الحرب وهو صاحب شعار شهري يقول وهو أحد أبرز من وظفوا.. الحرب النفسية

 .. غري أنه كان صاحب الكذب املمنهج واملربمج يعتمد الرتويج ملنهج النازية وتطلعاتها» يصدقك الناس  حتىاكذب«

ويهدف لتحطيم الخصوم من الجانب اآلخر وقد أكدت ظاهرة جوبلز هذه أن الذي ميلك وسائل اإلعالم ميلك القول 

 ..  أيضاينتهجه الصهاينة وهذا ما.. الفصل يف الحروب الباردة والساخنة

 .. بناء عىل ذلك هو مؤسس فن الدعاية السياسية بلونها الرمادى» جوزيف جوبلز«و

ورغم العداء الغريب .. املاليني من األملان واستطاع حينام كان يروج للفكر النازى بقوة أن يسوق يف ركابه عرشات

 إليها آخرون من بعده مثل األمريكانإال أن جوبلز يعد مؤسس مدرسة إعالمية مستقلة بذاتها وقد لجأ .. للنازية

 .. واإلرسائيليني رغم استغنائهم عن منصب وزير اإلعالم

***  
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  وقادة آخرون

    ***  

  » وولرت مودل«

ًنظرا » فرنسا«و » بولندا«ًخاصة يف الحمالت العسكرية األوىل يف » وولرت مودل«ويف تلك األثناء برز اسم األملاين 
مل يكتسب شهرته كقائد ميداين إال عىل الجبهة الرشقية عندما قاد الجيش التاسع األملاين يف لكنه .. لنشاطه وقوة شخصيته

  .. معارك ضارية خارج موسكو يف شتاء عام اثنني وأربعني

له فكان ينقله » هتلر«عىل الجبهة الرشقية معظم فرتات الحرب حيث أكسبه إخالصه لبالده احرتام » مودل«وبقي 

  . واجهة هجامت الروس املتزايدةمن جبهة إىل أخرى مل

َّإىل الجبهة الغربية حيث أسند إليه قيادة وحدة الجيش األملاين الثانية» مودل» «هتلر«ويف عام أربعة وأربعني نقل  ِ ُ ..

  . »بلجيكا«و » فرنسا«ثم سحب القوات األملانية الكامل من 

ًالحرب مخرتقا تحصينات رؤوس جسور الحلفاء وساعد النرص األملاين األخري يف » مودل«حقق » أرن هاين«ويف مدينة 

  . عىل استقرار الجبهة عىل طول الضفة الشاملية لنهر الراين

ًنفسه مطوقا يف منطقة » مودل«ويف أعقاب عبور الحلفاء لنهر الراين عام خمسة وأربعني وجد  وبدًال من » الرور«ُ

  .جيوشه وانتحر» مودل«مواجهة عار االستسالم حّل 

حيث أسقط أكرث من مئة طائرة .. ٍكواحد من أفضل طياري الحرب» فرينر مولدرز«ًلك الحرب برز أيضا اسم ويف ت

كمخطط جوي بارع حيث طور » مولدرز«برز » بريطانيا«ويف معركة » فرنسا«للحلفاء وبقيادته أرساب املقاتالت فوق 

  .ح الجو الربيطاينتشكيل األربعة أصابع ذلك التشكيل الذي التي تبناه فيام بعد سال

يف حادث تحطم » مولدرز«وقتل .. إىل الجبهة الرشقية كمفتش عىل املقاتالت» مولدرز«ويف عام واحد وأربعني أرسل 

  .. طائرة يف ترشين الثاين نوفمرب عام واحد وأربعني

***  

  .. لويس مونت باتن

الحلفاء يف جنوب رشق آسيا يف أكتوبر عام ثالثة ًقائدا أعىل لقوات " لويس مونت باتن" تم تعيني األمريال اإلنجليزي 

مسئوًال عن تنسيق جهود " مونت باتن"ويف هذا املنصب كان .. وأربعني بعد توليه سلسلة من املهامت امليدانية واإلدارية

  .ليزي هناكًوبعد الحرب عني نائبا للملك يف الهند فكان آخر حاكم إنج" املاليو"و " بورما"الحلفاء يف الهند الصينية و 

***  

  Heinrich Himmlerهيرنك هملر 

قاد فرقة القوات الخاصة األملانية والبوليس الرسي املعروف الجيستابو ..من أقوى رجال ادولف هتلر وأكرثهم رشاسة

  .وأرشف عىل عمليات إبادة املدنيني يف معسكرات املوت األملانية

***  
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  Wilhelm Mohnkeويلهلم موهنك 

بدأ يسمو يف املراتب العليا إىل ان ..  يف هذا الجهاز120كان من احد ابرز االعضاء الـ .. SSائد رشطة ق..ويلهلم موهنك

  .. 1955و اطلق رساحه سنة ..تم القبض عليه من قبل السوفييت عندما احتلو برلني..اصبح من ابرز القادة املقربني لهتلر

***  

  Helmuth Weidlingهيلموث وييدلنج 

و أثناء غزو السوفييت ألملانيا و بدأ حصارها لربلني كلف وييدلنغ ..لضباط االكفاء يف فرتة أملانيا النازيةكان احد ابرز ا

  .. بقيادة خطة الدفاع عن محيط برلني

***  

  OTTO Günscheأوطو جونش 

كلف هذا .. رو عندما اراد هتلر االنتها..كان مختبئا مع هتلر يف حصنه التحت اريض.. مل يكن بضابط او جرنال كبري

  ..  لرت من البنزين و حرق جثته ليك ال تبقى يف ايدي السوفييت200الضابط بإحضإر 

***  

  Robert Ritter Von Greimروبريت ريتري فون جرييم 

و بعد إلغاء قيادة الجو من جورينج عينه هتلر قائدا لها لكن ذلك كان يف الساعات ..هو جرنال للقوات الربية و الجوية

  .1945 مايو 24وليك يتجنب السوفييت انتحر يف .. قبل سقوط برلنيالقليلة 

***  

  Albert Speerألربت سبري 

و كان هتلر يريده ان يبني برلني بعد ..هو مهندس أملانيا النازية و كان رجال عبقريا يف وضع مخططات لعدة بنايات

ضارة األملانية بالفعل وضع مخططا ليعرضه عىل زوال الحصار السوفيايت كام كان يظن إىل مدينة كلها فن تدل عىل الح

  . سنة من طرف محكمة نورمربج20و قد تم القبض عليه و حوكم .. هتلر

***  

  نيكيتا سريجيفيش كريشوف

  

ًيف الحرب العاملية الثانية توىل خروتشوف نقل الصناعات السوفييتية من أوكرانيا نحو الرشق إنقاذا لها من اإلجتياح 

وشارك يف تنظيم حرب األنصار خلف ..  عمل يف املجالس الحربية يف الجبهتني الغربية والجنوبية الغربيةثم..األملاىن

وعندما .. ُ منح رتبة فريق1943وىف عام ..وساهم كمفوض سياىس يف الجيش يف الدفاع عن ستالينجراد.. الخطوط األملانية

  . أول للحزب الشيوعى األوكراىن عاد إىل العمل كسكرتري1943حرر السوفييت كييف يف نوفمرب 

***  
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  Georgy Zhuvkovجورجي زوكوف 

و يف .. و قد قام بقيادة الجيش االحمر لتحرير روسيا من غزو أملانيا لها.. جورجي زوكوف جرنال يف الجيش السوفيايت

أحد أفضل وأشهر أبطال و يعترب زوكوف .. قاد الجيوش السوفياتية للتوغل يف أملانيا و الزحف نحو برلني.. نفس الوقت

  ..االتحادالسوفيايت و روسيا معا

***  

  Viatcheslav Molotovفياتشسالف مولوتوف 

فياتشسالف مولوتوف فياتشسالف مولوتوف وهو رجل الديبلوماسية يف فرتة االتحاد السوفيايت وكان اليد اليمنى 

  لجوزيف ستالني

***  

  Hirohitoهريوهيتو 

بعد وفاته ..  م1989 وحتى 1926حكم ما بني ..  حسب ترتيب الخالفة اليابانية التقليدية124 اإلمرباطور الياباين رقم 

كانت .. إال أنه ما زال يشتهر باسمه هريوهيتو أو اإلمرباطور هريوهيتو.. »شاوا تينو.. «أصبح يعرف يف اليابان باسم شاو 

  ..لها تغيريات مهمةفرتة حكمه أطول فرتة يف تاريخ اليابان شهد املجتمع الياباين خال

***  

   Fumimaro Konoeفوميامرو كونويي 

قام بتوقيع الحلف الثاليث بني اليابان و أملانيا و ..  يف حكومة اليابان34و هو الوزير .. فوميامرو كونويي رجل سياسة

 دجنرب 16فانتحر يوم ..ورو عند استسالم اليابان رفض التعاون مع الجرنال دوغالسامكارث.. ايطاليا فيام يعرف بدول املحور

1945..  

***  

  Shunroku Hataشونروكو هاتا 

  .1939قاد الجيش االمربيايل الياباين الذي كلف باحتالل اليابان سنة .. شونروكو هاتا جرنال يف الجيش الياباين

ئم حرب حوكم يف محكمة طوكيو بتهمة جرا..  عني قائدا للجيش الثاين للدفاع عن جنوب اليابان1944ويف سنة 

  1955بالسجن و اطلق رساحه سنة 

***  

  Hideki Tojoهيديكو طوجو 

عني مفتشا لسالح الطريان الحريب بعد سلسلة من .. 1940 إىل 1938جنزال ووزير اليابان ىف الحرب العاملية التانية من 

  .حوكم طوجو يف محكمة طوكيو باملوت.. 1944اقيل طوجو من طرف هريوهيتو سنة ..الهزائم

***  

  Yushijirio Uzeroيوشيجريو اوزيرو 

يوشيجريو اوزيرو هو القائد االعىل للجيش االمربيايل الياباين يف الحرب العاملية الثانيةيوشيجريو اوزيرو هو القائد 

  ..1945 شتنرب 2وقام بتوقيع معاهدة االستسالم شخصيها يوم .. االعىل للجيش االمربيايل الياباين يف الحرب العاملية الثانية

***  



- 326 - 

  Soemu Toyodaسوميو طويودا 

ًكان رجالً ذكيا وعبقريا.. سوميو طويودا هو امريال للبحرية االمربيالية اليابانية أثناء الحرب العاملية الثانية لكن تم .. ً

  .1950قام بنرش مذكراته سنة . القبض عليه من طرف سلطات القيادة العامة لقوات الحلفاء و أتهم بجرائم حرب

***  

  Filippe Pétainيليب بيتان ف

يعترب ..  بعد انتهاء الحرب العاملية االوىل1918نال لقب مارشال سنة ..فيليب بيتان رجل عسكري و رجل دولة ايضا

  . أرباع مساحة فرنسا3وأسس حكومة فييش بعد احتالل أملانيا .. آخر زعيم لحكومة الجمهورية الفرنسية الثالثة

***  

  Douglas Mcarthurدوجالس ماكارثور 

ًعني قائدا عاما لقوات التحالف يف منطقة جنوب رشق الباسيفيك أثناء الحرب .. دوجالس ماكارثور جرنال أمرييك ً

  ..كام كان له دوركبري لكن بدون جدوى يف الحرب الكورية.. العاملية الثانية

***  

  Omar Bradleyعمر براديل 

 الجيش األمرييك يف مسارح العمليات العسكرية يف شامل افريقيا أثناء يعترب من أهم قادة.. عمر براديل جرنال أمرييك

".. طورش"وعني عىل رأس الفرقة الثانية املكلفة بعملية .. رقي لدرجة جرنال للجيش بخمسة نجوم.. الحرب العاملية الثانية

تني أخريني لالنزال يف شواطئ اوتاه و قاد مجموع" اوفرلورد"ويف عملية .. قاد املجموعة األوىل يف مهمة النزال يف نورماندي

  ..ًله انجازات عظيمة ويعرتف له بذلك سميت عربة القتال براديل التي تخدم يف الجيش األمرييك تيمنا باسمه.. اوماها

***  

  George Pattonجورج باتون 

باملغرب وبالضبط يف وهي عملية تقتيض إنزال قوات الحلفاء .. كان الحلفاء يستعدون لعملية طورش.. 1942يف سنة 

وهو الجيش الذي سيحارب ضد .. ًعني باتون قائدا لللجيش الذي سينزل باملغرب.. مدينة الدار البيضاء ورمبا القنيطرة

  ..ً التي تخدم يف الجيش األمرييك تيمنا باسمهPatton M60سميت دبابة القتال .. قوات رومل يف معارك بشامل أفرقيا

***  

  Creighton Abramsكريتون ابرامز 

حصل .. وله الفضل يف إلحإق الخسارة بجيوش أملانيا.. عمل كقائد للفرقة املدرعة الرافعة..أثناء الحرب العاملية الثانية

ً الرئسية تيمنا M1 Abramsسميت دبابة املعارك 1944عىل ميدالية الخدمة العسكرية و ميدالية الرشف لعملياته سنة 

  .باسمه

***  
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  إشوييش ناكومو 

ميد "األمرييك ثم يف معركة " بريل هاربر"حامالت الطائرات اليابانية أثناء الهجوم عىل ميناء " ناكومو"قاد نائب األمريال 

  ".. سايبان"حيث قام بتنظيم الدفاع عن " ماريانا"نقل إىل جزر " جوادال جانال"وبعد أن خرس يف معركة " واي

  .. عىل االنتحار" ناكومو"أقدم " سايبان"ألخرية من معركة ويف يوليو عام أربعة وأربعني ويف املراحل ا

***  

  " تشيسرت نيمتس"األمريال 

بريل "ًقائدا أعىل لألسطول األمرييك يف املحيط الهادئ بعد الهجوم الياباين عىل " تشيسرت نيمتس"تم تعيني األمريال 

لقد أسفرت االنتصارات األمريكية الحاسمة .. يط الهادئوتوىل مسئولية إعادة بناء القوة البحرية األمريكية يف املح" هاربر

يف عام اثنني وأربعني عن وقف مد التوسع الياباين وأبرزت " ميد واي"ضد القوات اليابانية يف معارك بحر الكورال و 

  .. كمخطط عسكري بارع" منيتس"

رشف عىل تدمري القوة البحرية اليابانية ًأسطوًال ضخام من السفن الحربية وأ" منيتس"وبحلول عام أربعة وأربعني قاد 

  ..يف أكتوبر" إييت"يف معركة بحر الفلبني يف حزيران يونيو ثم يف معركة خليج 

يف األول من أبريل عام خمسة وأربعني ميثل ذروة الهجوم البحري الذي بدأه " أيك ناوى"وكان الهجوم الربمايئ عىل 

  .. وقاده ألكرث من ثالث سنوات" منيتس"

ويف الثاين من .. ًيقف قريبا من سواحل اليابان" نيمتس"يف حزيران أصبح أسطول " أيك ناوى"د االستيالء عىل وبع

التابعة لـ " يو إس إس ميسوري"ٍّسبتمرب عام خمسة وأربعني استسلم اليابانيون رسميا يف حفل جرى عىل سفينة القيادة 

  ".طوكيو"والتي كانت ترسو يف خليج " نيمتس"

***  

  .. ي بيتانهيرن

أحد أبرز القادة العسكريني يف الحرب العاملية األوىل ونائب رئيس وزراء بالده عام " هيرني بيتان"كان املارشان الفرنيس 

  ..لألملان" فرنسا"أربعني كان وراء ترتيب استسالم 

وإثر ..  الفرنسية للتعاون مع أملانياًلإلنجليز وإميانه بالتفوق األملاين عامالً حاسام يف قبول الحكومة" بيتان"وكان احتقار 

يف " بيتان"وبعد انتهاء الحرب حوكم " فييش"الجمهورية الفرنسية من مدينة " بيتان"حكم " أملانيا"الهدنة التي عقدت من 

لكن حكم اإلعدام الذي صدر ضده حول إىل حكم بالسجن املؤبد بفعل تدخل الجرنال .. فرنسا بتهمة التعاون مع األملان

  ".جولدي"

***  

  .. جونرت برين

ٍّقائد سالح الغواصات األملاين بطًال قوميا يف بداية الحرب عندما متكن من إغراق السفينة الحربية " جونرت برين"غدا 
ًوساما وقام من بعد بإغراق مثان وعرشين سفينة " برين"وقد منح " ستادا فلو"وهي راسية يف " رويال أوك"الربيطانية 

خالل هجوم شنته املدمرات والطرادات الربيطانية وذلك كغريه من معظم قادة " برين"وقتل .. األطليسأخرى يف املحيط 

  .. الغواصات األملانية

***  
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  فيتكن كويزلنك

إذا " هتلر"مساندته لـ" كويزلنك"وقد عرض .. كان شديد الحامس يف تعاونه مع أملانيا.. زعيم الحزب النازي الرنويجي

  ..  فعني فيام بعد رئيسا لحكومة نرويجية موالية لألملانما قرر غزو الرنويج

" الرنويج"كان ال يتمتع بشعبية بني أبناء وطنه وال يتمتع حتى بثقة النازيني ومارس القليل من السلطات الفعلية يف 

   ..بتهمة الخيانة وأعدم" كويزلنك"ويف عام خمسة وأربعني حوكم .. ولكنه متسك باملنصب حتى نهاية الحرب

***  

  .. إيريك ريدر

منصب القائد العام للبحرية األملانية منذ عام خمسة وثالثني وكان مسئوالً عن تنامي " إيريك ريدر"شغل األمريال 

وقد شارك يف التخطيط .. األسطول األملاين من قوة صغرية لحامية السواحل إىل أسطول حديث قوي عام تسعة وثالثني

  .الربيطاين يف بحر الشامل من خالل تنفيذ العمليات من قواعد عىل الساحل الرنويجيلغزو الرنويج ولتحدي األسطول 

عىل التخيل عن هذه الخطط لصالح سياسة اإلغارة عىل " ريدر"ولكن الخسائر التي مني بها األسطول األملاين أجربت 

وغدا يصطدم مع .. عسكرية األملانيةواحد من أفضل العقول اإلسرتاتيجية يف القيادة ال" ريدر"وكان .. السفن التجارية

  .أكرث فأكرث" هتلر"

وعىل مدى السنتني .. بغزو انجلرتا بقوات برمائية" هتلر"وعندما استسلمت فرنسا عام أربعني مل يؤيد ريدر فكرة 

اين يف جدال مستمر حول فنون الحرب البحرية وهو جدال قلل من فاعلية األسطول األمل" ريدر"و" هتلر"التاليتني ظل 

  ".. دونتس"وقد تم استبداله عام ثالثة وأربعني باألمريال .. يف حالة من العزلة السياسية والعسكرية" ريدر"وأسهم يف وضع 

***  

  بورترم رامزي

وبرز بني القادة .. للخدمة عام تسعة وثالثني بعد أن كان محاالً عىل التقاعد" رامزي"استدعي األمريال اإلنجليزي 

  ".. دينكر"رب وهو الذي نظم عملية إخالء القوات الربيطانية املتقهقرة عرب شواطئ البحريني يف الح

ًوبحلول عام ثالثة وأربعني غدا رامزي خبريا يف عمليات اإلنزال البحري وخطط لغزو صقلية وقاد العمليات خالل 
ٍّويف عام أربعة وأربعني عني رامزي قائدا بحريا عاما تحت إمرة .. اإلنزال ٍّ وكان مسئوالً عن تخطيط وإعداد " ن هاورأيز"ً

ويف كانون الثاين يناير عام خمسة وأربعني قتل األمريال .. ُّوتنفيذ الجوانب املتصلة بالقوات البحرية خالل إنزال النورماندي

  ..يف حادث تحطم طائرة" رامزي"

***  

  .. وورتر فون رايخناو

".. فرنسا"وصوًال إىل " بلجيكا"بولندا ثم قاد الجيش السادس عرب برز أثناء غزو .. ًحامسا" هتلر"كان من أشد مؤيدي 

يف التاسع عرش من سبتمرب عام واحد " كييف"واستوىل عىل مدينة .. إىل رتبة فيلد مارشال عام أربعني" رايخناو"وقد رقي 

أصيب بجلطة بعد فرتة قيادة مجموعة الجيش الجنوبية لكنه " فون رايخناو"ويف كانون األول ديسمرب توىل .. وأربعني

  ..قصرية وتويف أثناء نقله بالطائرة إىل املستشفى

***  
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  .. واكني فوند روبن تروب

فهو الذي فاوض للتوصل إىل معاهدة مقاومة الشيوعية العاملية ومعاهدة .. شخصية رئيسية يف الدبلوماسية األملانية

" تشيك سلوفاكيا"ميونخ التي اقتطعت مبوجبها أجزاء من دول املحور وفاوض عام مثانية وثالثني للتوصل إىل اتفاقية 

واالتحاد " أملانيا"للتوصل إىل معاهدة عدم اعتداء بني " روبن تروب"ويف عام تسعة وثالثني فاوض ".. أملانيا"لصالح 

خضوع يضعف مع " روبن تروب"ًومن هذا التاريخ فصاعدا بدأ نفوذ .. السوفيتي وضمن تعاون الروس يف تقسيم بولندا

  .وأعدم شنًقا" نور نبريج"ويف نهاية الحرب حوكم يف .. الدبلوماسية ملتطلبات الحرب

***  

  .. قسطنطني روكسوفسيك

قد سجن خالل حملة التطهري التي جرت عام مثانية وثالثني ولكنه " قسطنطني روكسوفسيك"كان املارشال السوفيتي 

.. ً واضحا أن الجيش األحمر سيحتاج إىل جميع القادة املتمرسنيأخرج من السجن وأعيد إىل مركزه السابق عندما أصبح

وحقق " ستالني جراد"خالل معركة " الدون"ليقود جبهة " روكسوفسيك" وبعد خدمة متميزة يف معركة موسكو نقل 

 للحرب قاد ويف السنوات األخرية"..ستالني جراد"االخرتاق الحاسم الذي مكن الروس من تطويق الجيش األملاين السادس يف 

" وارسو"وبعد انتهاء الحرب قاد قوات حلف ".. أملانيا"و " بولندا"و " روسيا البيضاء"مجموعات الجيش يف " روكسوفسيك"

  .. يف بولندا

***  

  مانفريد فون ريتشهوفن" الطيار 

  ..امل بشكل عامالطريان يف الع وبل ويف تاريخ.. ُيعد أشهر طيار يف تاريخ الطريان األملاىن.. بطل قومي أملاين

  
أفالم تحيك قصته يف الحرب العاملية  وتم إنتاج.. عليه ألن طيارته كان لونها أحمر قرمزي Red Baron تم إطالق لقب

  ..األوىل

ولكن طبيعة الحرب .. ية األوىل كان يف سالح الفرسانوعند بدء الحرب العامل.. ً عاما11بدأ تدريبه العسكري وعمره 

وتم .. فتقدم بطلب لالنضامم للقوات الجوية األملانية.. آمال رجاله ًواستغناءها تقريبا عن هذا السالح خيب.. الجديدة

ية لقتال للجبهة الغر ثم انتقل.. وبعد شهور من التدريب توجه للجبهة الرشقية وقاتل ضد روسيا 1915قبول طلبه يف 

ما بني فرنسية   طائرة80حيث أسقط .. بعد ذلك طور من أسلوبه وأصبح من املميزين.. وأسقط طيارتني فرنسيتني.. فرنسا

فأصبح قعيد الفراش إىل أن مات قبل انتهاء .. إصابته يف رأسه إال أنه قبل انتهاء الحرب بشهور قليلة متت.. وبريطانية

 . سنة فقط25ها وكان عمره وقت الحرب بأسبوع فقط
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***  
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  قائد بحري أملاين فوق سطح مركبته ينظر ملصري بالده املجهول

  

  
  ومجموعة قادة آخرين من الجيش األملاىن يف املقصورة
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  يستعرضون الجنود أثناء أحد العروض العسكرية

  
  أحد قادة الجيش األملاين يلقى كلمة وخلفه يقف هتلر ومساعدوه

  

  
  

***  
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  صور خاصة للجنود يف الحربني

***  

وبعضها وهم يف لحظات اسرتخاء .. بعضها وهم يتدربون.. هذه مجموعة صور خاصة لجنود من مختلف الجيوش

  ..كانت نادرة أثناء معارك الحربني

 
  جندي إنجليزي من الحرب األوىل

 
 وجندي آخر أملاين

 
  أحد الجنود األمريكني
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  صورة نادرة ألحد الجنود البلغاريني املشرتكني يف الحرب العاملية األوىل

ً بجانب أملانيا والنمسا والدولة العثامنية متأخرا ولكن قبل نهاية الحرب بعدة شهور طلب اشرتك الجيش البلغاري

حيث طلب من الحلفاء عقد صلح معه وكانت .. مام أضعف صفهم ووحدتهم.. الصلح قبل بقية الدول املشاركة معه

ويحتل .. ألملان من أرايض بلغارياالتي طلبها الحلفاء منه صعبة إال أنه وافق عليها الرشوط تتمثل يف طرد ا الرشوط

وترسيح الجيش البلغاري وتسليم أسلحته وبعد ذلك بشهر طلبت الدولة .. معينة يف بلغاريا عدا العاصمة الحلفاء مراكز

حيث قام الربيطان بتوجيه عدة رضبات لها يف سوريا والعراق .. وذلك ألن الهجوم عليها زاد.. ًالعثامنية الصلح أيضا

 وذلك بسبب تلميح الرئيس األمرييك بأنه عىل استعداد إلعطاء كل دولة.. ًعد شهر أيضا طلبت النمسا الصلحوفلسطني وب

فعندما سمع جنود اإلمرباطورية النمساوية ذلك األمر قاموا برتك .. تتشكل منها اإلمرباطورية النمساوية حقها يف اإلستقالل

الصلح وتم ذلك يف  وبالفعل مل تجد النمسا أمامها سوى طلب.. نمساالقتال ليحصلوا عىل استقاللهم من امرباطورية ال

  ..وبذلك مل يتبقى سوى أملانيا يف الحرب) فيال جيوستي( معاهدة 
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  طيارين إنجليز أثناء الحرب العاملية الثانية

 
  وهى تعنى الجحيم باإلنجليزية) HELL(الحظ الكلمة املكتوبة من اليسار لليمني عىل رؤس الجنود 

  
  

  

***  
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  استعراض القوات
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 استعراض عسكري أملاين أثناء الحرب العاملية الثانية
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  استعراض لجنود ورجال مكتب الربيد أمام مبنى امللك إدوراد

  الربيطانية لندن يف العاصمة

 
  ويليام فيكتور الجيش األملاين الخامس يصطف يف طابور لتحية قائده األمري

  وبريطانيا وهي املعركة التي كانت ضد فرنسا.. قبل معركة الفردان

  والتي مهدت لهزمية األملان

  
  الشبيبة األملانية يحملون علم بالدهم
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- 341 - 

  
  

  
  اذا كانوا يحملون تلك املشاعل؟ترى مل

  
  )M(ًبعض قوات الجيش األملاىن يشكلون معا حرف 

***  
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  خطوط االتصال

وهي معروفة آنذاك بقوتها .. ًيتم السلكيا حيث كان اتصال السفن ببعضها.. قدمت بريطانيا تقنية جديدة يف الحرب

حيث متكنت .. سليك نقطة يف صالحها تفوقت به عىل الجميعفكان هذا االتصال الال.. أحد البحرية التي ال ينافسها عليها

  ..ًوبالتايل كانت تعرف أماكنها يوميا صباح كل يوم من التقاط اإلشارات التي تصدرها السفن األملانية

  
  فونات متحركةراف والتليغعربة بريطانية خاصة بالتلي

وخطوطه األمامية املواجهة للعدو كان يعمل  كان التليغراف والتليفون هو الوسيلة األساسية لإلتصال بني إدارة الجيش

.. ً ألف موظف لتأمني سالمة عملها ونظرا ألن الخطوط األمامية تكون يف حركة وانتقال دائم11بهذه الخدمة أثناء الحرب 

عة عمل األسالك يف كل مكان تنتقل له الخطوط األمامية للجيش يك تبقى عىل اتصال مع فكان عىل عامل التليغراف رس

  ..إدارتها

  

 
  ويف هذه الصورة نشاهد الكابالت وقد علقت عىل

  لتأمني اإلتصال الدائم مجارف عىل ظهر أحد الخنادق
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فرقة مخصصة للتليفونات تكون معه يف .. يف الحرب العاملية األوىل كان لكل كتيبة يف الجيش األملاين.. فرقة التليفونات

.. ها العدد واألدوات الالزمة لعملها أشخاص ولكن هنا نرى الفرقة مكتملة ومع3أسوأ تقدير تكون هذه الفرقة مكونة من 

نالحظ سامعة تليفون .. ًمهمة هذه الفرقة تأمني اإلتصال التليفوين للكتيبة نتأمل معا الصورة ببعض التفصيل تكون

عريض عن  أحدهام:"  كام نالحظ أن أحد الجنود رابط عىل وسطه حزامني  الجندي عىل أقىص اليسار ووحدة اتصال مع

ًويكون معه خلف ظهره قفاز أيضا .. كابالت التليفون يساعده هذه الحزام يف عمله حيث يشد به..  بأبزيماآلخر وبنهايته

  ".باللغة األملانية"  ومعناها تليفونFernsprecher ًوأخريا نالحظ الفتة أمام الفرقة مكتوب عليها

  
  اثنان من القوات الربتغالية التي شاركت يف الحرب العاملية األوىل
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ًالربتغال مل تكن طرفا رئيسيا يف الحرب وإمنا دخلت الحرب بإيعاز من بريطانيا يك .. اللحظة األوىل ومل تشارك منذ.. ً

األملانية املوجودة بالقرب من املواينء يف وجه أملانيا حيث أرادت بريطانيا من الربتغال مهاجمة السفن  تقف مع الحلفاء

 مع نهاية الحربفي الصورة السابقة اثنني من قواتها يف 7000مات منهم ..  ألف جندي50الربتغالية حينها أرسلت الربتغال 

  ..ُالكاتبة ما ميليه عليه الثاين أحدهام يكتب عىل اآلاللة.. مكاتبهم

  

  

***  
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  الخنادق

  
  ولكن هذه اللقطة أثناء التدريب.. جنود أمريكان يحفرون أحد الخنادق

  معسكر للجيش بواشنطن قبل السفر لالشرتاك يف الحرب يف

 
فلم يكن .. الجوية يف ذلك اليوم يف إكامل الحفر مل تساعدهم الظروف.. أيام الشتاء أثناء حفر الخنادقصورة يف يوم من 

  واإلنتظار إىل أن تجف األرض أمامهم سوى الراحة

  
  

  
  



- 346 - 

  
  

 
 معركة السوم لهجوم الربيطاين الفرنيس املشرتك يفجنود أملان قتىل داخل خنادقهم بعد ا
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  ..السبع األتراك وهم يف خنادقهم التي تحيط بخط الدفاع بني غزة وبرئ

  وبسقوط هذا الخط أصبحت فلسطني كلها أمام اإلنجليز بكل سهولة

 

 
 )بيتنا(ومعناها  Unser Heim مكتوب عىل الصورة باللغة األملانية

  ًوأيضا للتدفئة.. ُالخشب املوجود عىل ميينكم كان يستخدم لبناء الخنادق وتقوية أطرافها

  

  

***  
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  و مع الحيواناتالـلـهو.. الجنود والصيد

 
  بعض الجنود األملان بعد يوم حافل بالصيد

  

عض األماكن من أوروبا يف ب اقترص تواجده.. ًمعهم حيوان ضخم جدا جنود أملان مع صيد كبري وموعد مع وجبة دسمة

له فروة  حيث.. ًوهو الخنزير الربي وهو مختلف متاما عن الخنزير املعروف من حيث الشكل والخصائص والحجم.. وآسيا

  pig  وليس boar ويكون أطول وأثقل من املعروف حتى أن سمه باإلنجليزي

  

  
  وهذه صورة أخرى لنفس الحيوان
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***  
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  ثالثة جنود من بروسيا أمام باب أحد الكافيهات

  "وكانت تابعة ألملانيا وليس إىل روسيا.. بروسيا هي روسيا البيضاء"

وكلهام حاصل عىل شارة .. وكالهام متزوج.. فكالهام يدخن.. طراف متشابهني يف عدة أشياءالجنديني املوجودين عىل األ

.. اسم الكافيه سوى واحدة فقط عرفت منها.. ُعسكرية معلقة عىل البدلة هناك عدة كتابات باللغة األملانية غري واضحة

حيث أنه من الشخصيات الهامة يف تاريخ " وتو القيرص أ" ًليس غريبا أن يحمل الكافيه اسم "  كافيه القيرص أوتو" وهو 

ًكام أنه يف آخر حياته أصبح مستشارا ألملانيا وهذه صورة صغرية له .. طويلة فقد شغل منصب رئيس الوزراء فرتة.. بروسيا

  ..فقد مات قبلها بعرشات السنني.. الحرب ألننا ال نريد التطرق له مبساحة واسعة إذ ليس له دور يف

  
.. وقىض سنتني من عمره داخل أحد الخنادق.. ً عاما فقط18عمره .. أحد الجنود يف الحرب العاملية األوىل.. هاريسون

ن أنفسهم بقراءة وعاد ألهله بعد الحرب عىل عكس غالبية الجنود الذين كانوا يراسلون زوجاتهم أو حبيباتهم ويسلو

  ..ومن ضمن الرسائل التي أرسلها الصورة التالية) أنجليز(كان يراسل أخته .. خطاباتهم
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 وهو عىل اليسار.. صورته مع زمالئه

 

 
هم إىل الجبهات املختلفة مل تكن املعارك بدأت ولكن بدأ حشد الجنود ونقل.. صورة بعد إعالن الحرب لبعض الجنود األملان

والبعض اآلخر مستلقي عىل األرض ينظف سـالحه أو يجربـه يبـدو أن خيـالهم لكـن .. نالحظ مع كل جندي وجبة صغرية

 ..ًيكن يتوقع أن حربا رشسة تنتظرهم
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معهم شجرة الكريسامس وهدايا يبـدو أنهـم اسـتقبلوها مـن أهلهـم ميشـون يف .. امليالديةجنود أملان ليلة رأس السنة 

خندق يف طريقهم للوصول ملكان االحتفال رغم الحرب لكن كانوا يحرصـون عـىل إقامـة هـذه الحفـالت للجنـود للـرتويح 

 ..وليعيشوا جو األرسة وتعويضهم عن أهلهم عنهم

 
 

 
 جالس يف مخبأه ويقرأ أخبار الحرب.. أحد أفراد الجيش األملاين برتبة عالية
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 داخل الخندق Feldwebel تجمع عند الـ

يعنـي ) عريـف(أو  Sergeant يوازيهـا باإلنجليزيـة كلمـة..  الجيش األملاينهي رتبة عسكرية قدمية يف Feldwebel الـ

ومل تعد تستخدم هـذه الرتبـة اآلن .. ًيكون أكربهم سنا ًوغالبا.. رتبة ضئيلة املقصود بها القائد املسئول عن مجموعة جنود

حيـث مل .. ابعون األخبـار األسـبوعيةويتـ.. يف الصورة السابقة عدد من الجنود يف الخندق مجتمعني عند طاولة هذا القائد

وإمنا كانت هناك جريدة أسبوعية بها أخبار األسبوع املايض كله ومن ضحكة القائد الجالس .. تكن تصلهم الجرائد اليومية

 ..ميكننا استنتاج أن األخبار كانت جيدة.. عىل الكريس
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  عامل مناجم الفحم يف وقت الراحة وهم يلعبون كوتشينه

  

  
  ناجم أثناء الراحة داخل غرفهم الخرسانيةعامل امل

***  
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  ورش العمل يف الجبهة

  
  استوديو تصوير الجنود األملان

  
استجابوا لنداء الدولة ودفعهم الواجب الوطني ملساعدة بلدهم وخدمتها بأرواحهم ويف .. مجموعة جنود متطوعني

  ..الصورة السابقة يقوموا بتفصيل املالبس العسكرية املناسبة لهم

  
  اإلسكافيون يقومون بتصليح البوت للجنود

كانت .. األحذية.. ألجمة الخيول.. أكياس الذخرية.. يد البندقية.. مثل األحزمة.. ض الجنود كانت من الجلدمعظم أغرا

كل هذه األغراض تجعل هؤالء اإلسكافيون يعملون طوال النهارالصورة التالية فيها إسكايف يقوم بتصليح أغراض جلدية 

  ..املعسكر كثرية يف زاوية من
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مجموعة من الخياطني واإلسكافيني يف غرفة داخل أحد املعسكرات األملانية يتناوب يف هذا العمل مجموعة كبرية منهم 

  أحذيتهم لخياطة الزي العسكري للجنود وإصالح

  

  
  وورش الحالقة

  

  
  املغرفة يف املنتصف يف أول صف وهناك من ميسك الطباخ وبيده

  بطريقته وكَل يقيض وقته!! بآالت موسيقية وآخر معه زجاجة البرية 
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.. صورة من أعىل نقطة من داخل أحد معسكرات البحرية األمريكية تـم التقـاط الصـورة أثنـاء تنـاول الجنـود الطعـام

 لتناول اإلفطار) سان دييجو ( ملوجودة يف مدينة جندي يف هذه القاعدة ا 4000 حيث اجتمع

وهي .. عىل يسار الصورة ستجد خيام كثرية وثامن أكرب مدينة يف أمريكا.. سان دييجو هي ثاين أكرب مدينة يف كاليفورنيا

هـز لهـم داخل املعسكر أما املوجود أمـامهم فأعتقـد أنـه املطعـم أو البوفيـه الـذي يج الخيام التي كان يسكن بها الجنود

 ..الطعام والجنود مصطفني يف أثناء تناولهم الطعام

 

 
وإمنـا .. صورة من داخل قاعة التدريب واملحارضات الخاصة بالقوات األسرتالية هـذه الصـورة مل تلـتقط للـذكرى فقـط

تم السامح بالتقاط الصورة من وزارة الدفاع اشرتيها لدعم :  بيعه ومكتوب عليها من الخلفكانت صورة عىل كارت بغرض

 رجالنا األسرتاليني املشاركني يف الحرب
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فلـم ..  تحذير زمالئه بوجود هجوم بالغـازات السـامةعندما أراد وكانت هناك طريقة جميلة لجأ إليها هذا الجندي األملاين

 يستخدمه سوى مقالة الطعام كام يف الصورة التاليةً يجد شيئا
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ًالعاملية األوىل كان شيئا جديدا عىل البرشية استخدام الغاز السام أو الغاز الكيميايئ يف الحرب  ألول مرة يتم استخدام.. ً

وهي .. إيربس  يف معركة1915وأول ما استخدموه كان عام ..  الحربسالح يف مثل خطورته وانتشاره ابتكره األملان أثناء

لذا تم ابتكار واقي الغاز ولكن .. مدينة عىل حدود بلجيكا مع فرنسا حاولت جميع القوات املشاركة التقليل من مخاطره

كام يف .. ويبادروا بأخذ حيطتهم وحذرهم قبله كانت هناك أجراس يحركها جندي معني ويسمعه كل من يف الخندق

مثل الرضب عىل .. بعضهم بأي وسيلة أخرى فكان الجنود يحذرون.. الصورة السابقة يف بعض األماكن مل يكن هناك جرس

ًيشء مناسب بحيث يصدر صوتا مرتفعا عند الطرق عليه أو عمل.. طلقات املدافع الفارغة ً  

  
.. لحروب كانوا عىل علم بخطورته وتأثريه عىل اإلنسانبعد استعامل القوات األملانية الغاز السام ألول مرة يف تاريخ ا

وكانت هناك .. الواقي ضد الغاز كذلك ساعرت فرنسا وبريطانيا لصناعته ليستعمله جنودهم أو  maskلذا كان معهم الـ 

  ..استعامله ًجميعات تطوعية ترسل بعضا من أعضائها لتدرب الجنود عىل كيفية
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  عامل إلصالح وصيانة أجهزة التنفس الصناعي
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ن ثقيل وكا.. ثم أنبوبتني أوكسجني.. وخرطوم آخر نحو الفم.. ُخرطوم يلف حول الوسط.. الجهاز كان يف شكله البدايئ

أما لو كان يستعمله ..  ساعات يف حالة الراحة3يكفيهم  وكان.. ًجدا يستعمله الجنود يف حالة عدم القدرة عىل التنفس

املعركة فكان يكفي ساعة واحدة فقط ويف الصورة السابقة عامل الصيانة إلصالح التالف من هذه األجهزة  أثناء الجري يف

  ..خارج ورشتهم وهم واقفني

   ويصوبون عىل أهداف أرضيةlewis gunًرة التالية نجد أفرادا من الجيش األسرتايل داخل خندق ويف حوذتهم يف الصو

 
  

  
  الجنود يف حامم جامعي

  
  سواء كانت تحت الخنادق أو يف البيوت الخرسانية.. جنود يف معسكراتهم
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ُيطلق عىل هذا الرجل .. وبالتحديد من عرب شامل أفريقيا.. وبالفعل هو كذالك.. هذا الرجل مالمحه غري أوروبية

عندما يكون يف الجيش .. جندي املشاة الجزائري الجنسية: وهي كلمة تعني" الزواوي"أو بالعربية  Zouave كلمة

حيث كان استقاللها ..  وذلك مع استقالل الجزائر1962إىل  1831وكانت هذه الكلمة تطلق عليهم يف الفرتة بني .. الفرنيس

ً كان لهم زيا خاصا بهم1962عن فرنسا سنة  ً نوعا ما باملقارنة ببقية األسلحة يف الجيش الفرنيس وأسلحتهم بدائية.. ً

  ..وهذه صورة أخرى لعدد منهم.. آنذاك
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ولكن .. ملانية يف بيوتهم الخشبية املوجودة بالغابات قد تكون الصورة عادية للجميعأفراد من قوات اإلحتياط األ

 rollsبالتدقيق يف كل عنرص بها نجد يف الخلف مئات األمتار من األسالك الشائكة امللفوفة عىل شكل 

ًت متثل عائقا كبريا أمام تقدم وكان.. حيث يتم حامية الخنادق بها.. ًكانت هذه األسالك مهمة جدا يف الحرب العاملية األوىل ً

  .مام شجع بريطانيا عىل صناعة الدبابة.. األعداء

  

  
ويف يف حني كانت نيجرييا مستعمرة بريطانية .. من ضمنها الكامريون.. ًكانت ألملانيا مستعمرات قليلة جدا يف أفريقيا

  .الصورة الجنود النيجرييني وهم يف طريقهم للكامريون بالقطار

***  
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  معسكرات وتدريب

 
 بعض جنود البحرية يتدربون عىل سطح إحدى السفن الحربية

  

 
  والجندي أمرييك يتدرب بالسيف عىل طريقة الساموراي اليابانية الشهرية
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  سكراتيف أحد املع

  
معسكر تدريب للقوات األمريكية قبل سفرهم لالشرتاك يف الحرب بعدما أعلنت أمريكا دخولها الحرب ووقوفها يف 

كلها إىل  وسافرت.. أو جوية استعدت جميع القوات سواء كانت بحرية أو برية 1917وذلك يف أبريل .. صف الحلفاء

عىل  ًمام قلب موازين القوى متاما بعدما كانت تقرتب لصالح أملانيا أسباب دخول أمريكا الحرب رغم حرصها.. فرنسا

ولكن بشكل رسيع ميكن أن نقول أن السبب الرئييس هو أن أملانيا أغرقت أكرب السفن .. الحياد هي أسباب عديدة

ولكن هناك  مل يكن هذا هو السبب وحده.. عندما اقرتبت من سواحل بريطانيا) خصصة للركابالتجارية أو امل(األمريكية 

  ..وهو أن أملانيا أرسلت برقية مشفرة إىل املكسيك.. سبب آخر جعلها تقتنع بفكرة دخول الحرب
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  لثانيةحنود أمريكيون ينتظرون املواجهة مع اليابانيني أثناء الحرب العاملية ا

 
 جنود ينتظرون األوامر بالتحرك
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  جنود بريطانيون يف أحد املعسكرات

  
  

  
  ..يف الصورة جندي أملاين يشعل سيجارة لجندي بريطاين مصاب

  أنه تم حديث ودي بينهام غري مبالني بالعداوة والقتل الدائر بينهام ويبدو
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  عامل يقرشون بطاطس يف املعسكرات األملانية

فكانت تزرعها .. واستغلت عائالت بلجيكية ذلك األمر.. وكانت البطاطس من األصناف التي ال غنى عنها للجيش األملاين

  ملانلأل بكميات وفرية وتبيعها
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  ..الحظوا عينيه وستعرفوا ما أقصده

  

  
  أحد املعسكرات

***  
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  املرأة واملمرضات يف الجبهة

  
  ..ممرضة بريطانية

  
  

  
  ممرضات من تحالف جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.. أذربيجان

  . السوفيتى عقب نهاية الحرب العاملية األوىلباالتحاد
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 ألف من جنودها فقد 400حيث تم قتل أكرث من .. 1916ًنظرا للخسارة الكبرية ايل تلقتها القوات الربيطانية يف عام 

 وهي عبارة Women's Auxiliary Army Corpsهي اختصار كلمة و WAACأنشأت الحكومة جمعية تطوعية اسمها 

وذلك .. هدفها جمع أكرب عدد من النساء ليشاركن يف املجهود الحريب الذي يقوم به الجنود.. عن حركة أو جمعية نسائية

  ..الرجال للجبهة من أجل أن ينتقل

  
  . السوفيتى عقب نهاية الحرب العاملية األوىلممرضات من تحالف جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر باالتحاد

  
وتظهر .. ًصورة التقطت داخل إحدى الحدائق الربيطانية البعيدة نوعا ما عن ميدان القتال عىل حدود بلجيكا وفرنسا

فإن .. ًئة تؤهلها ألن تكون ممرضة فعالً أثناء الحرب ونظرا ألعداد املصابني الهائلةفيها ممرضة بريطانية ذات مالمح هاد

وبعض البيوت تحولت ملستشفيات يك تضم أكرب .. ًكثريا من املستشفيات تم بنائها يف األماكن العامة كالحدائق وغريها

خدمة أبناء بلدهن ننتقل إىل صورة نادرة عدد من الجنود املصابني كذلك تطوعت العديد من املمرضات يف محاولة منهن ل

  ..املتعلقة برومانيا منذ زمن الحربً وهي من الصور القليلة جدا.. ملمرضة رومانية
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.. ائط صورة رئيس هيئة األركان األملاينأحد مصايب الحرب مع صديقه عند الطبيب املوجود معهم عىل الجبهةوعىل الح

  ..فون هيندنربج

  

  
  حيث يقوم أحد الجنود مبساعدة صديقه.. صورة جميلة من أجواء الحرب

  إصابته ويقوم مبحاولة لتقديم اإلسعافات األولية له بعد

  

 
  وفيها يتم نقل مصاب رويس داخل إحدى سيارات اإلسعاف.. صورة من داخل الجبهة الروسية

  سيارة اإلسعاف عبارة عن عربة يجرها حصان.. املؤقتة لحني وصوله للمستشفى

  من نوع معني دون أن يكون عليه رسج
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   ينقله زمالؤه للطائرةجندى مصاب

  

  

***  
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  الجنود مع عوائلهم

  
  صورة للذكرى تجميع بني جندي وزوجته قبل الذهاب إىل الحرب

  

  
فذهبت الزوجة بعد انتهاء الحرب ألحد .. وقصتها أن األب ذهب للحرب ومل يعد لزوجته وبنتيه..  مركبةصورة

والثانية .. مع بعض الصورة األوىل هي صورة األب مبفرده االستوديوهات لعمل صورة تجمع األرسة وذلك برتكيب صورتني

  ..ة سعيدة مجتمعة من جديدوببعض الرتوش ظهرت الصورة وكأنهم أرس.. صورة زوجته والبنتني
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 نته الصغرية قبل ذهابه لإلشرتاك يف الحربأب مع اب

 
..  كان الجميع يقول عن مثل هذه األم أنها تهدي ابنها إىل القـيرص أم تجهز ابنها يف الدقائق األخرية قبل ذهابه للحرب

القـيرص وتحويـل أملانيـا إىل  بـل أن إزالـة حكـم.. ي حكم القـيرص بعـد الحـرب مبـارشةحاكم أملانيا آنذاك وانته الذي هو

 ..أملانيا بعد انهزامها جمهورية كان أول رشوط الحلفاء لعقد صلح مع
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هذه الجيـوش القـوات األمريكيـة التـي  ومن.. ان عىل جيش العودة إىل بالده ك1918 نوفمرب 11بعد انتهاء الحرب يف 

وركـب ) سانت أوليفيـا(اسمها .. كانت تقاتل يف أوروبا وبالفعل قدمت من أمريكا سفينة عمالقة تابعة للبحرية األمريكية

.. جميع بأنها كانـت لحظـة رائعـة الفرنيس للعودة لبالدهم يصفها الBassensاألمريكان من ميناء  عىل متنها آالف الجنود

واألمـل ضـئيل يف  حيـث تـرك كـل مـنهم أهلـه.. وألن الحي منهم نجا من موت محقـق.. لوطنهم وأهلهم حيث سيعودوا

العودة مرة أخرى من هذه الحرب الطاحنة الصورة السابقة نشاهد فيها الجنـود األمريكـا وهـم يصـعدون السـفينة سـنة 

 .املحيط األطليس ومن ورائهم.. ود أثناء الرحلة جن3 والصورة التالية لـ 1919
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  نشوة االنتصار

  

  
***  
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  والحرب.. الخيل
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ويعطونها أولوية قصوى هو الحفاظ عىل شعر الحصان .. من األشياء التي كان يحرص عليها الجنود يف املعسكرات

الضطرابه وعدم حركته   ومن الطفيليات التي قد تؤدي..وتقصريه كل فرتة وكذلك العناية بالغطاء الذي يحميه من الربد

كام يجب حيث كان هو الوسيلة الرئيسية التي يتم بها نقل وجر املعدات قد يظن البعض أن الخيول مل تكن ذات أهمية 

از أنه تم تصنيع واقي غ ولكن قد تتخيلوا أهميتها إذا قلت لكم.. الحديثة كالحرب العاملية األوىل كربى يف الحروب

 2مخصوص لكل حصان بعد ظهور الغازات السامة كام أن عدد الخيول املشاركة يف الحرب من مختلف الجيوش فاقت الـ 

الحصان من أسفل البطن كام يف  وكان البعض يقص شعر.. ًمليون حصان لذا كان اإلهتامم كبريا بنظافتها وصحتها وغذائها

  ..الصورة التالية
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يتم استبعاده إما لصغر سنه أو كربها ومعظم  فيام عدا ذلك..  سنوات12 إىل 3كان يتم اإلستعانة بالخيول وهي بني 

  وأسبانيا والربتغال الخيول كان يتم استريادها من أمريكا والهند ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا

  
ليس "  نادي القاد" ومعناها Offizier Kazinoًقائد أملاين صغري أمام مبنى خشبي جميل جدا ومكتوب عليه باألملانية 

ندما يرتكوا فع.. يتجمع فيه القادة عندما يكونوا بالقرب من الجبهة وإمنا هو مكان.. املقصود بكلمة نادي املعنى املعروف

مكاتبهم يف إداراتهم وينتقلوا ملكان القتال يكملوا يومهم يف هذا املبنى إما للنوم أو لتناول العشاء املبنى كله مبني من 

وزخرفتها وتنويع ً وواضح ألواح الخشب وكيفية تقطيعها وترتيبها معا.. وإتقان األملان تتجىل فيه نظافة وترتيب.. الخشب

ُبنيت عىل هذا النحو يك ..  نجد عدة ألواح مرتاصة بجانب بعضها ومستواها أعىل قليالً عن الشارعألوانها عىل الرصيف
  ..أحذيتهم يك يكونوا فوق املاء بقليل وال تبتل مالبسهم أو.. حالة تساقط األمطار يقف عليها القادة يف

  
العاملية األوىل  أو حاميل السيوف والرماح كان هذا النوع من السالح قليل اإلستخدام يف الحرب.. ّقة من الرماحنيفر

.. الحديثة لذا اقترص استخدامه يف اإلحتفاالت العسكرية إذ ليس له نفس قوة وخطورة األسلحة.. وما بعدها من حروب

الثانية الجنود الذين كانوا يحملون   فرتة ما قبل الحرب العامليةًالجيش البولندي يعتمد عليه نوعا ما إىل ولكن ظل

  ..وإمنا كانوا تابعني لسالح الفرسان.. السيوف يف الحرب مل تكن لهم فرقة خاصة بهم
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الحرب ويظهر بها رجل يركب عربة يجرها حصان جميل به نقاط داخل إحدى القرى الروسية القريبة من ميدان 

  ..ولكن امللفت للنظر هو وجود مصباحني عىل العربة يعمالن بالزيت إلنارة الطريق يف الليل.. رمادية

  
ًوكان مخصصا للجنود  Phlemet وكان اسمه وتم ابتكار أول واقي بريطاين.. كان أول غاز تم استخدامه هو غاز الكلور

ومل يستمر سوى سنة .. بل كان مجرد كيس حول الرأس وبه صامم للفم وفتحتني زجاجيتني للعينني.. ًومل يكن متطورا

  .. ً وكان مزودا بسولفات الصودا لتفادي خطر الكلورHypoواحدة حتى طوروا واقي آخر اسمه  
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ففي الصورة .. وعمل واقي مخصص لها ضد الغازات السامة إال أن االهتامم بها تجاوز ذلك.. شعر الخيول كان يتم قص

قمل  ن عىل جسمهأل.. وذلك لتنشيطه وحاميته من األمراض.. حصان مبنتهى الجدية السابقة نجد عدة جنود يغسلون

  وحرشات بكميات كثرية

  
  حيث يتم تطعيم الحصان ضد عدة أمراض

  
  

 
  .ًالدبابات جنبا إىل جنب مع البغال يف الحرب الحرب العاملية األوىل

***  
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  اء خاصةولحظات اسرتخ.. الجنود

  
  االسرتخاء فوق مروحة الطائرة متعة خاصة

  

  
  ولحظة اسرتخاء عىل ظهر املوتوسيكل
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  ..جندي أمرييك واقف حراسة عىل أحد املعسكرت أثناء الحرب العاملية الثانية

  ترى فيام كان يفكر هذا الجندي؟.. يدخن وهو شارد الذهن
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  أنهم جنود أملان أثناء الحرب العاملية الثانية شكل الخوذة يشري

  
  الجنود داخل مناماتهم.. لحظة اسرتخاء



- 389 - 
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  جندى أملاين عمالق وبجواره جندى صغري الحجم
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  وآخر ضخم الجثة مع ضئيل الحجم
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 التي تم تصـنيعها Russo-Balt جنود روس يف وكأنهم يركبون سيارة روسية من موديل 3ـ صورة من داخل االستوديو ل

.. يعني أحدث موديـل..  سيارة منها للجيش الرويس يف الحرب السيارة كانت جديدة أيامها300 وقد أمد املصنع 1915عام 

ا يرسلون الصورة ألهلهـم كانـت هنـاك وجنود كهؤالء يتصورون وهم راكبني سيارة أحدث موديل بالتأكيد يشء رائع عندم

 ..لجنود من روسيا يظهرون يف الصورة وكأنهم داخل منطاد.. ًصورة مشابهة لها داخل استوديو أيضا

 
فكـان الـبعض يـذهب ..  عىل عملها واقتنائهـاهذا النوع من الصور ليس مجرد صور وإمنا تذكارات كان يحرص الجنود

الحرب  ّفيقوم املصور بعمل خلفية مناسبة عىل الحائط بها بعض رموز.. الستوديو ويطلب منه صورة للذكرى مع أصدقائه

وموضوع عىل السلم .. حيث يقف الجنود عىل سلم مخفي.. ولكن هنا نوع جميل من التذكارات.. ويقف الجندي بجانبها

.. د بحيث يتخيل املشاهد وكأن الجنود راكبني داخل املنطاد ويساعد يف ذلـك الصـور املرسـومة عـىل الحـائطمجسم منطا

 التي هـي اآلن جـزء Graudenzحيث وراءهم سحاب وكأنهم فعالً يف السامء داخل املنطاد يف خلفية الصورة صور ملدينة 

واسـمه ..  نهر موجود اآلن يف بولندا كام هـو واضـح بالصـورةًوقتها كانت جزءا من أملانيا ونهي تطل عىل لكن.. من بولندا

 vistula نهر 

*** 
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  قبور الحربني

 
   العاملية الثانيةجنود أملان يقفون أمام مقابر زمالءهم بعد الحرب

  
  

  
  مجموعة من الجنود األملان يحملون باقات ورد

  تتوسطها أسامء زمالءهم املتوفيني يف الحرب الثانية
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  ٍوآخرون يحملون نعش زميل لهم ملفوف بالورود

  

  

***  
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 الربيد

 

 
 موظف الربيد يف مكتبه بني جبل من الخطابات والطرود املرسلة إىل الجنود

 

 
 طرود سواء رسائل أو.. كان يصل إليه كل ما سيصل إىل الجبهة.. مستودع الربيد
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  صليب األحمرطرود اإلغاثة ىف أحد مخازن اللجنة الدولية لل إعداد

  إلرسالها إىل أرسى الحرب "بازل"ىف مدينة 

 

  
  الربيد أثناء توزيعه عىل الجنود يف الجبهة

***  
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 اتملصق

بعضـها رسـمه جنـود .. وكروت البوسـتال التـى انـترشت بكـرثة خـالل سـنوات الحـربني.. هذه مجموعة من امللصقات

لكن املؤكـد .. وبعضها كانت عبارة عن إعالنات تجارية مرتبطة بأجواء الحرب.. بأنفسهم وهم يرزحون تحت نريات القتال

 .. مالمح صورة الحربنيأنها جميعها ذات دالالت مختلفة ترسم مجتمعة الكثري من

 

 
لـيعلم .. ترسم نجمة عىل قطعة قامش وتعلقها خـارج البيـت كانت األمهات األمريكيات يف زمن الحرب العاملية األوىل

.. الحـرب لسيدة فرسمت نجمتني ألن لها ابنني يشـاركان يفأما هذه ا.. يشارك يف الحرب ويدافع عن بلده ًالناس أن لها ابنا

وكانـت القامشـة ..  نجـامت3والثاين عىل املكتب املوجود بجانبها وهناك أمهات رسـمت .. صورة األول معلقة عىل الحائط

 تبدو مثل هذه الصورة
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  تذكرة الرتام املوجود باإلسكندرية يف ذلك الوقت

  
  1916 مارس 3خته أثناء الحرب بتاريخ خطاب أرسله أحد الجنود األملان أل
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  لتشجيع اآلباء يف مؤازرة أبنائهم.. من الدعاية األمريكية أثناء الحرب

  وتقديم املساعدة لهم هم وكل شباب الوطن

  

  
  دعاية أيرلندية تشجع الشباب ومختلف الفئات العمرية للذهاب والتطوع يف الجيش
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ّكانت مزينة بصور تحمل جو الحرب ويف الصورة السابق.. املظاريف التي توضع بها الخطابات ة صورة من واجهة ُ

 جنود مجتمعني ويفتحون ما أرسل لهم من طرود وخطابات وحولهم الخيام واملعسكرات التي 3الظرف الواجهة فيها 

  .. يقيمون فيها وهذه صورة الخلفية

  

  
وفيها طائرة .. منهم من الحرب الجوية اثنان.. جزء به صورة من الحربكل ..  أجزاء4الخلفية كام نرى مقسمة إىل 

  ... ومنطاد تجسس واثنان من الحرب الربية.. استطالع

***  



- 403 - 

  
ًصورة أصلية من الربقية املشفرة التي كانت سببا رئيسيا لدخول أمريكا ال مع الحلفاء ضد أملانيا وأصدقائها قصة  حربً

فأرسل نائب وزير .. وفكرت يف ضم املكسيك لصفها.. هذه الربقية أنه أثناء الحرب أرادت أملانيا قلب األمور لصالحها

 بأن إىل سفري أملانيا يف املكسيك يخربه فيها بأن يبلغ الحكومة املكسيكية  برقية مشفرة1917 يناير 16خارجية أملانيا يف 

 واليات أمريكية بعد اإلنتصار التقطت املخابرات الربيطانية 3أملانيا تريد منهم اإلشرتاك يف الحرب عىل أن تعطيهم أملانيا 

مام دفعها لدخول الحرب ضد أملانيا أسباب دخول أمريكا .. ً فورا ألمريكا وأعطتها.. واستطاعت فك شفرتها.. هذه الربقية

الربقية هي أهم سبب إذ متس أمن أمريكا نص الربقية كان كالتايل   عدة أسباب أخرى ولكن هذهًقلنا سابقا.. الحرب كثرية

  ):باختصار(

وغرضنا من هذا هو أن تبقى أمريكا عىل .. لقد عزمنا من أول فرباير القادم عىل القيام بحرب غواصات غري محدودة

ونعقد .. ًنحارب معا: وسيكون اإلتفاق كالتايل.. ضامم لنانقرتح عىل املكسيك اإلن ويف حال فشل حرب الغواصات.. الحياد

وسنعيد لكم أرضكم املتمثلة يف والية تكساس ونيو مكسيكو .. ًاإلشرتاك معا يف بناء اقتصاد قوي.. ًمعاهدة سالم معا

  ..وأريزونا
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هو فعالً ما يحتاجه الجنود يف الجبهة  OXO الـ: والدعاية كانت تقول OXO  شهري أثناء الحرب اسمهدعاية ملرشوب

 ويزيد من قوة الجسم ويحفزه ملقاومة الربد.. يقوم بزيادة كفاءة التغذية يحتاجون إليه ففيه كل ما.. وأثناء التدريب

 .. الخبز أو البسكويتمعويستمر مفعوله لساعات وميكن تناوله .. واإلرهاق واإلعياء
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: العاملية األوىل كانت الدعاية تقول  سنة يف أوروبا حتى الحرب130ًظل مشهورا .. دعاية عن أشهر صابون وقتها

تحمي الجلد من كل .. الصابونة املثالية التي يستخدمها الجنود يف الحالقة صابونة صحية ونظيفة وذات رائحة جميلة

  ..ًوتعطي إحساسا بالنعومة دون رغوة لزجة أنواع الطفح

  
ُألهله يف خطاب يعرب فيها الجندي عن  مها أحد الجنود أثناء وجوده عىل الجبهة وأرسلهارس.. رسمة بسيطة ورائعة

يعني  "قبل"ومكتوب تحته كلمة .. األول تبدو عليه عالمات الحزن.. فرسم وجهني.. سعادته عندما يصله خطاب من أهله

  "..بعد"والوجه الثاين سعيد ومكتوب تحته .. قبل وصول الخطاب

  حيث استطاع توصيل الفكرة بدون كلامت.. وهبة رائعةفكرة جميلة وم
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ومعروف أن األيرلنديني كانوا بجانب الحلفاء .. هذا الالفتة كتبها األملان أمام أحد الخنادق التي كان بها جنود أيرلنديني

ثورة هناك فأحب األملان أن يؤثروا  ويف نفس الوقت كانت أيرلندا تريد اإلنفصال عىل انجلرتا وقامت".. بريطانيا وفرنسا"

.. بالدكم ضد اإلنجليز هناك ثورة يف.. أيها األيرلنديني: فعلقوا لهم هذه الالفتة وكتبوا عليها.. عىل معنويات األيرلنديني

بل قد تجعلهم يف صفهم ضد .. ق التأثري عىل معنويات الجنودوطلقاتهم اآلن تفتك بزوجاتكم وأطفالكم إحدى طر

وعندما .. الحلفاء الجندي الربيطاين الذي التقط هذه الصورة قال أننا رضبنا الالفتة بطلقات قبل معرفة ما هذا اليشء

  ..قرأوه مل يفهموا ما املقصود إال بعدما عرفوا األخبار عن قيام ثورة يف أيرلندا
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واسمها ..  مبساعدة الصليب األحمر1909سنة  وهي منظمة تطوعية بدأت عملها.. الربيطانية VAD منظمة الـ

وذلك يف .. وتهدف إىل تقديم املساعدات الطبية والتمريض خالل الحروب Voluntary Aid Detachment اختصار لـ

ع مستشفيات إنجلرتا وجميع أماكن اإلمرباطورية الربيطانية حول العامل قدمت أنشطة ومساعدات عديدة خالل جمي

ونالحظ عىل اليمني .. وكانت النساء متثل ثلثي أعضاء هذه املنظمة وهذا هو بوسرت املنظمة.. الحربني األوىل والثانية

إلخ ... من بينها مرص وهولندا وروسيا .. روع لهذه املنظمةوالشامل باألعىل جميع أسامء البلدان التي يوجد بها ف

  ...وباألسفل مكتوب جميع الوظائف واملهام التي كانوا يقوموا بها أثناء الحرب
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ًبهدف التأثري معنويا عىل األعداء ومعنا هذه املرة دعاية . .أو ما يسمى بالربوباجاندا.. من الدعاية املوجهة أثناء الحرب

وجميع من  حيث يرمز ألملانيا وهي مستسلمة وراكعة أمام الحلفاء.. باملالبس البيضاء فرنسية يظهر فيها جندي أملاين

 من الدول التي ورومانيا وغريهم فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا.. شارك معهم من أعالم الدول املوجودة بالصورة

  ساندت الحلفاء

  
يعني  " over all " ومكتوب باألملانية.. هياكل القوات األخرى فيها جندي أملانيا يجلس عىل.. دعاية أخرى ولكن أملانية

  ً وقد ماتوا وتحطموا متاماالجميع وتحته جميع القوات املعادية أملانيا فوق

  
  الجوية الربيطانية صممه جندي بريطاين أثناء خدمته يف القوات.. كارت للتهنئة بالعام الجديد
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ب موجه إىل الشعب األمرييك أثناء الحرب تقول فيه الحكومة األمريكية بأن أمريكا تحارب املجاعة املنتظر خطا

وتريد من ..  سنوات وأمريكا ترسل سفن مشحونة بالطعام إىل بلجيكا3وقوعها يف بلجيكا نتيجة الحرب الطاحنة ملدة 
  والقمح والسكر الشعب األمرييك أن يقلل استهالكه من األطعمة مثل اللحوم

  
 داخل 1918ليس هذا مجسم أو ظل متثال الحرية وإمنا جنود أمريكان رسموا التمثال بأجسامهم سنة 

ن م  ألف حندي أمرييك من أجل هذا الغرض وتم تصويرهم18وقف .. األمرييك Camp Dodge معسكر
وذلك يف محاولة لتوصيل صوتهم أنهم معرتضني عىل طول مدة الحرب وأنهم يريدون إنهائها كانت .. أعىل

مئوية وقد اعرتض عىل ذلك الكثري من   درجة40يعني ..  فهرنهايت105درجة الحرارة وقتها كام يقول املصدر 
جدير ! رة عالية من أجل رسم متثالمن أبنائنا يف درجة حرا  ألف18حيث قالوا ما فائدة وقوف .. األمريكان

بعمل ) أوجيني(ًبالذكر أن متثال الحرية كان مصمام أصالً كهدية من فرنسا إىل مرص حيث أمرت ملكة فرنسا 
وبالفعل قام أشهر فنان فرنيس بتنفيذ التصميم الذي .. قناة السويس ًهذا التمثال متجيدا لإلنتهاء من حفر

ّة حاملة بيدها مصباحا يتجه ناحية قارة اسيامن شكل الفالحة املرصي استوحاه  واستقروا عىل أن يكتبوا عىل.. ً
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 والتي انتهت بأرس 1871ّمرص تبعث النور إىل اسيا وعندما انتهى من التمثال قامت الحرب بني فرنسا وأملانيا عام : قاعدته

حينها رأت الحكومة ..  فرنسا للمرة الثالثةملك فرنسا وزوجته أوجينى وترحيلهام إىل إنجرتا وبذلك قامت الجمهورية يف

  .الفرنسية إهداء أمريكا هذا التمثال

  
اليك يقف أمام صع.. للتأثري عىل معنويات الحلفاء ويف الصورة جندي أملاين عمالق.. من الربوباجندا األملانية يف الحرب

  ..ونراهم خائفني منه.. هم روسيا وفرنسا وبريطانيا.. أو أقزام

  
.. ًالسوم تكلمنا عن هذه املعركة سابقا بوسرت من أيام الحرب ميثل األعداد الهائلة من املصابني والقتىل نتيجة معركة

الربيطانيني  ورغم رشاستها وطول فرتة القتال فيها إال أن.. تعد أكرب معركة يف الحرب العاملية األوىلوبالفعل هي 

األملانية يف البوسرت أو الكارت السابق صورة جمجمة أو هيكل  والفرنسيني مل يحققوا غرضهم سوى تراجع قليل من القوات

وآخر .. فهناك عامود خاص بأعداد املصابني.. ود ميثل رقم معنيكل عام..  أعمدة من األرقام الكبرية4عظمي مخيف وعليه 

ومن الحلفاء ثالثة أرباع .. وهكذا ويقدر عدد القتىل من الجانب األملاين نصف مليون.. وثالث عن األرسى.. عن القتىل

  !!املليون

***  
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  أسلحة وذخرية الحربني

  ..ربني العامليتنيهذه بعض مناذج لبعض األسلحة والذخرية التى استخدمت يف الح

 
.. هذه املركبات الخاصة مل تتوفر قبل أوائل الثالثينات.. هكذا كان يتم تحميل القنابل كبرية الحجم إلمداد الطائرات بها

 ..ًلذا فاملرجح أن استخدامها كان مقصورا عىل الحرب العاملية الثانية

 
ويبدو يف الصورة إحدى العامالت .. لقنابل مرصوصة داخل أحد املصانع التى كانت تقوم بإنتاجها مئات النامذج من ا

  .وهى تقوم بفحص قنبلة
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ًيعني ليس أملسا وإمنا ..  أجزاءالقنبلة كام نرى مقسم لعدة  سطحMills Bomb يطلق عليها الـ القنبلة اليدوية أو ما

أولها يك تكون سهلة املسك وسهلة التحكم والتوجيه والسبب الثاين واألهم وهو يك يسهل .. وذلك لسببني.. به تقاطيع

وليك تنفجر يف كل اتجاه فتكون قوية التأثري مبعنى أنها لو كانت ملساء بدون هذه التقاطيع كانت .. تقطعها عندما تنفجر

فستنفجر يف كل  ولكن بسبب التقاطيع.. مرة عىل اليمني ومرة من اليسار وهكذا.. فقط كل مرة  اتجاه واحدستنفجر يف

وهو خليط ) باراتول(ّوبذلك ستقتل أو تشوه أكرب كمية ممن حولها واملادة املتفجرة تكون عبارة عن يشء اسمه .. اتجاه

من الشمع القنبلة % 1ومعهم ..  قليل من نرتات الباريوم الشديد اإلنفجار معTNT الـ: أساسيتني هام  من مادتني

وتعترب .. بواسطة الجيش الربيطاين 1915وكان ذلك سنة .. األسلحة التي ابتكرت أثناء الحرب العاملية األوىل اليدوية من

 يعني بعد.. 1970فقد استمرت الجيوش تستخدمها حتى عام .. عىل مدار الحروبً هذه القنبلة من أكرث القنابل استخداما

حتى .. وقد أعجبت بها جميع الجيوش آنذاك..  جرام700ً سنة تقريبا هذه القنبلة وزنها حوايل 55الحرب العاملية األوىل بـ 

.. الحرب العاملية األوىل فكرة عملها سهلة للغاية  مليون قنبلة منها منذ أن تم ابتكارها وحتى نهاية75أنه تم تصنيع 

  :د مبساعدة الصورة التاليةسأقولها باختصار شدي

  
الجندي بالضغط عليها ثم يسحب هذه  يقوم)  عىل الصورة1رقم (تشاهدوا معي يد القنبلة التي تشبه يد امليدالية 

 املوجود cap لحركة فيتجه لألسفل بقوة ويضغط عىل الـأو السلك حر ا) 2 رقم spring ( حينها يصبح الـ.. اليد ناحيته

 4املوجود تحته وبعد  fuseتنتقل هذه الرشارة إىل الـ .. تنتج رشارة صغرية ويصطدم به نتيجة اإلصطدام) 3رقم (أسفله 

مادة شديدة   detonator وبداخل هذا الـ )4رقم ( املوجود عىل ميينه  detonator ثواين تكون الرشارة انتقلت إىل الـ

اإلنفجار  فيحدث) 5رقم (أن تنتقل الرشارة للامدة املتفجرة التي متأل جوف القنبلة  تحرتق بفعل الرشارة إىل.. اإلحرتاق

  ..وتنفجر القنبلة بكل اتجاه
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  بعض الجنود أثناء الحرب العاملية األوىل ومعهم منوذج أوىل لرشاش من النوع الثقيل
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  .والجنود يتعاملون معه أثناء الحرب األوىل.. مدفع بدايئ
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ب تم استخدامه أول مرة ضد فرنسا وبريطانيا مام الـلـه جديد يف الحرب العاملية األوىل ابتكره األملان وهو قاذفة سالح

والبعض .. ب تكون معتمدة عىل السائلالـلـهسبب الذعر بني صفوفهم كونه سالح جديد ذو أرضار بالغة بعض قاذفات 

ي يكون ميلء بالغاز أو السائل وأفضل األنواع هو الغاز بحيث يكون املوجود خلف الجند tank الـ مبعنى أن.. عىل الغاز

  ..ًأدق وأكرث رضرا
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األوىل وهي ترشح لنا بعض العيوب  هذه الصورة من الصور النادرة إلحدى الحوادث النادرة يف الحرب العاملية

حيث نرى أن املدفع يف الصورة السابقة تم تدمريه من الداخل مبعنى أن املدفع أثناء إطالقه النار عىل .. ناعية للمدافعالص

ألن الحرب املدفعية يف بعض املعارك .. وهذا راجع لعدة أسباب منها عيب يف الصناعة.. العدو تحطم من جراء نفسه

مام دفع الجانبني لصناعة العديد من املدافع يف وقت .. مرة لوقت طويلوبالذات عىل الجبهة الغربية كانت شديدة ومست

 وهذه صورة .. العيوب وهناك سبب آخر وهو الجو البارد الذي أثر عىل طبيعة املعادن آنذاك مام نتج عنه هذه.. قصري

  ..أخرى ملدفع تحطم من نفسه أثناء إطالق النار

  
وليس نتيجة هجوم عليه وهي ظاهرة .. من داخل ماسورة املدفع نفسه.. نالحظ هنا أن التحطيم جاء من الداخل

  ..املتفجرة أو املاسورة.. أي الربميل املنفجر Barrel Burst يسموها الـ
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   aerial bomb اسمه هذا النوع من القذائف

.. وتختلف شكل هذه القذيفة عىل حسب نوع الطائرة وموديلها ..وهو عبارة عن قذائف كانت تطلقها الطائرات

  : هامaerial bombوهناك نوعان من الـ 

  ..بعد ذلك فيه وهو الذي يتم إطالقه دون التحكم : dump الـ  -

  ..ميكن التحكم يف مساره واتجاهه يعني بعد إطالقه من الطائرة ..ُوهو الذي يتم توجيهه من بعد  : smart الـ  -

  

  
ة وفكرة أملانية وهي صناعة أملاني.. مجموعة أملانية تقوم بتعمري سالح جديد كانت تتميز به القوات األملانية وقتها

املخايبء وتدمري كل ما يعيق التقدم  بحتة عبارة عن مدفع قصري املدى هدفه تنظيف األماكن من األسالك الشائكة وهدم

بدأوا يف هذا التفكري قبل الحرب يف حوايل سنة  وقد.. نحو العدو إذ أن املدافع طويلة املدى غري قادرة عىل ذلك بدقة

  .. ن ويف الصورة التالية صورة أوضح لهذا السالح عىل يد مهندسني أملا1907
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  أحد املدافع العمالقة أثناء خروج قاذفته

***  
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  األلغـــــام

  
  رسم توضيحي لرتكيب اللغم

ويف البداية كانت تستخدم لحفر األنفاق ..  ونصف من الزماناأللغام األرضية يف الحرب منذ أكرث من قرنني ُاستخدمت

  . عن طريق حشو هذه األنفاق ببارود البنادق وتفجريها)1(تحت مواقع العدو

فهي تحول .. واأللغام من األسلحة الفتاكة التي لها تأثري طويل األمد عىل الشعوب بعد انتهاء الحرب بعقود طويلة

  .حقول لأللغام وتعرض البرش وثرواتهم الحيوانية ألخطار ال يزول أثرها عرب السنواتدون تطوير املساحات التي بها 

ُوأكرث الناس تأثرا هم ساكنو الصحراء من البدو الرحل وفالحي القرى التي تقع عىل حدود املناطق املوبوءة .. والرعاة.. ً

  . باأللغام

وأكرث الدول املصنعة لأللغام .. )2(ترشة يف العامل مليون من١٠٢حيث قدرت اإلحصائيات بخصوص تلك املشكلة وجود 

  ..أمريكا ـ بريطانيا ـ الصني ـ روسيا: هي

ًاأللغام ملنع تقدم القوات املعادية حتى يتم تحييد مساحة معينة من األرض فال تشكل خطرا يخىش دخول  وتوضع

طرق معينة  لغام ميكن إجبار العدو عىل اتخاذوبتجنب األ.. أو للتأثري عىل طريق سري جنود العدو أو سفنه.. القوات منه

  .. حيث ميكن مهاجمته بسهولة أكرث

وتتغري أماكن حقول األلغام بفعل الزمن والسيول يف الصحراء وحركة النمو الخرضي يف املنطقة ولذلك فمن الصعوبة 

  ..مبكان تحديد بداية ونهاية مواقع األلغام عىل وجه الدقة

                                                 
فقـد حفـر .. فرجينيـا.. ً َلغم جنود االتحاد قطاعا مـن خنـادق االنفصـاليني يف بيرتسـبورج)م1865-1861(أثناء الحرب األهلية األمريكية   )1(

  ..م ووضعوا فيه بارود البنادق وفجروا حفرة كبرية يف دفاعات الواليات االنفصالية150ًالجنود نفقا طوله أكرث من 
واملشـكلة األساسـية أن عوامـل التعريـة جعلـت االلغـام عـىل أعـامق كبـرية وأكـرث ..  مليون لغـم٢٢نصيب مرص منها منفردة أكرث من   )2(

  .حساسية لالنفجار بسبب الصدأ
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  كيف ينفجر اللغم؟

وميكن تصميمها لتنفجر .. وبعضها ينفجر عندما تدهسها دبابة أو سيارة..  األلغام عندما يخطو عليها شخصتنفجر

  .عند تحريكها أو حتى ملسها

التحكم  ًوميكن تفجري األلغام أيضا عن طريق.. بينام تنفجر األلغام البحرية نتيجة للتأثريات الناتجة عن مرور السفينة

  .من بعد

أعاله .. تتكون األلغام بشكل عام من هيكل بالستييك أو من مادة غري قابلة للصدأ.. ل املوضخ أعالهوكام هو يف الشك

ينطلق عندما يطأه الفرد ليفجر شحنة التفجري املبدئية يف املنتصف » ياي«مساحة عريضة أسفلها طارق مرتبط ب

وبهذه الطريقة يشبه طريقة ).. عىل األجناب(اسية التي تفجر الشحنة الناسفة األس) املنطقة الحمراء يف الرسمم البياين(

التكوين التفصييل يتألف اللغم حشوة من البارود الرسيع .. تفجري الرصاصة العادية وتزيد فاعلية اللغم بزيادة عمره

دي هذا وعند اهتزاز األرض ترضب اإلبرة النابض فيشتعل الفتيل ويؤ.. نابض وإبرة.. الفتيل.. االشتعال والخرادق السامة

  .لالنفجار الرسيع وهذه العملية تستغرق لحظة واحدة

وبفعل عوامل الصدأ والرطوبة والتعرية يقل الوزن املطلوب لتفجري اللغم .. ومبرور الزمن.. وبعدها ينفجر اللغم

  .فينطلق عند أقل وزن مير عليه

.. ًتقتل أشخاصا قليلني عىل مسافة قصريةهنالك بعض األلغام املضادة لألفراد بها عبوات متفجرة صغرية وهي بالتايل 

  .م180وتستطيع أخرى قتل كثري من الناس عىل بعد يزيد عىل 

  .َترمي بعض األلغام املضادة لألفراد عبوة متفجرة تنفجر يف الجو وتنرث الشظايا فوق منطقة كبرية

كام أن هناك عدة .. بها شخص فتفجركام أن هناك أنواع من األلغام يكون لها أسالك تربط فيام بينها وما أن يتعرث 

  ..شحنات متفجرة

  :وهناك نوعان رئيسيان من األلغام

 األلغام األرضية..  

 األلغام البحرية.. 

  األلغام األرضية

  
  صورة ألحد األلغام األرضية وجهاز التفجري الخاص به
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حقول األلغام يستطيع الجنود ُتزرع األلغام األرضية يف األرض وميكن نرشها عىل أمناط ـ أشكال ـ مخططة تسمى 

 ..ًزراعة األلغام أو رميها داخل منطقة ما بوساطة املدفعية كام ميكن إسقاطها أيضا بوساطة الطائرات املروحية

  :من األلغام األرضية خمسة أنواع رئيسية هناك ..أنواع األلغام األرضية

  ..األلغام املضادة لألفراد -1

 ..األلغام املضادة للدبابات -2

 ..م الكيميائيةاأللغا -3

 ..األلغام النووية -4

 األلغام املضادة لألفراد

تنفجر نتيجة لوزن أصغر األشخاص كام ) جهاز تفجري(يوجد بها صاممة حساسة .. وإصابة جنود العدو لقتل تستخدم 

  ..ًشيئا يتصل باللغم بوساطة سلك ًميكن أن تنفجر أيضا عندما يتعرث الشخص بالسلك أو يحرك

فتم توقيع االتفاقيات العاملية .. وهو أخطر جوانب تلك املشكلة.. األلغام هو األخطر عىل اإلطالقوهذا النوع من 

إال أن .. وصدرت معاهدات دولية لحظر تصنيع األلغام املضادة لألفراد.. التي تجرم استخدام األلغام املضادة لألفراد

  ..املشكلة ال زالت قامئة يف معظم أنحاء العامل

ًكام ميكن إخفاؤها أيضا داخل أجسام .. أو تحت جثث الجنود املوىت.. ٍ املسامة بالرشاك الخداعية يف مبانتخبأ األلغام

  .العدو عادية مثل األجهزة والحقائب الصغرية التي من املحتمل أن يحركها جنود

  :أشهرها.. كشف األلغام األرضية بعدة طرق ميكن

    فيتحسسون املنطقة أمامهم بحراب .. عىل طول األرض بحذريقوم الجنود بتحديد أماكن األلغام بالزحف

 ُوتنزع الصاممة أو توضع عالمة عىل موقعه حتى يتم.. وعند إيجاد اللغم يتم إخراجه بحذر شديد.. بنادقهم

  ..تجاوزه

   يستخدم الجنود األفراد أدوات حساسة تسمى كاشفات األلغام لتحديد موقع األلغام. 

   جيب حيث يقف الجيب   أكرث باستخدام جهاز كشف األلغام املركّب عىل عربةميكن كشف األلغام برسعة

  ..ًتلقائيا عند كشف الجهاز ألي لغم

.. بعد كشف األلغام ميكن وضع عالمة لتجاوزها وتفجريها بنريان املدافع أو نسفها بدبابات ُتركب عليها أجهزة خاصة

.. ًلك أجهزة تسمى الثعابني تستخدم أيضا لنظافة حقول األلغامهنا.. يقوم الجهاز بتفجري األلغام عند املرور فوقها

يتسبب االنفجار يف .. اللغم حيث يتم تفجريه تدفع هذه األجهزة داخل منطقة.. والثعابني أنابيب طويلة معبأة مبتفجرات

 .الطريق للجنود واملركبات تفجري األلغام القريبة وينظف

***  
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  األلغام املضادة للدبابات

  
   ألحد األلغام املرجح أنها للغم مضاد للدباباتصورة

وينفجر عندما تدهسه الدبابة أو أية مركبة ثقيلة أخرى .. اللغم املضاد للدبابة يكون حجمه أكرب من األلغام األخرى

  ..ًويدفن اللغم قريبا من السطح نتيجة لضغط املركبة.. تسري من فوقه

يستطيع .. كجم150ت ـ فقط ـ عندما يتحرك فوقها وزن يزيد عىل حوايل تنفجر أغلب أنواع األلغام املضادة للدبابا

 الجنازير - عىل األقل-األلغام ولكنها تدمر الشاحنات واملركبات الخفيفة التدريع وتتلف  الجنود السري بأمان عىل هذه

  .املعدنية التي تتحرك عليها الدبابات

***  

  األلغام الكيميائية

ًتطلق غازا ساما عندما     ..ويقتل الغاز أو يصيب الجنود الذين اليرتدون املالبس الواقية.. تنفجرً

وتنفجر عن طريق التحكم من بعد عندما تقرتب منها .. يف املوضع املحدد لها قبل املعركة تزرع األلغام املتحكم فيها

  ..قوات العدو

***  

  النووية  األلغام

ستخدم هذه األلغام لنسف الجسور الخرسانية أو قفل املمرات ُت.. تحتوي األلغام النووية عىل أجهزة نووية صغرية

  .إال أن األلغام النووية الصغرية تقوم بذلك.. وتتطلب مثل هذه املهام عدة أطنان من املتفجرات التقليدية.. الجبلية

*** 
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  األلغام البحرية

  
  أحد األلغام البحرية

ِ للمرة األوىل صنع الشاك التفجريية عىل سطح املاء الصطياد عرف اإلنسان.. يف أواخر القرن السادس عرش امليالدي

وتسمى قذائف .. وكانت األنواع األوىل لأللغام تستخدم يف الغالب تحت املاء.. وإغراقها.. وتدمريها.. سفن العدو

هيكل ويسبح الغطاس تحت سفينة العدو ويلصق الطوربيد عىل .. وكانت عبارة عن أوعية خشبية مقفولة.. الطوربيد

قام ديفيد بوشنل املخرتع األمرييك بتطوير أول غواصة مجهزة بجهاز ) م1783 -1775(وأثناء الثورة األمريكية .. السفينة

قامت القوات البحرية لكل من الواليات االنفصالية واالتحاديني باستخدام األلغام تحت املاء أثناء الحرب .. إلصاق اللغم

 .األهلية األمريكية

َحيث يتم تثبيتها عىل سطح املاء.. الصديقة وسفن العدو عىل السواء لبحرية خطرة عىل السفنا واأللغام .. فتطفو.. ّ

وهنالك بعض األلغام البحرية الذاتية الدفع حيث تنطلق من .. أو قوارب حربية.. لتصطدم مبا يقرتب منها من سفن

لق اللغم قذيفة طوربيد بعد كشفه لصوت مروحة فيط.. غواصة وتتحرك ألميال قليلة قبل أن تستقر يف قاع املحيط

.. وهناك نوع من يركب عليها أجهزة حاسبة لتسمح بعبور أعداد معينة من السفن قبل أن انفجارها.. الغواصة العابرة

   ..من الساعات أو األيام ًميكن أيضا تركيب موقتات عىل هذه األلغام متنعها من االنطالق لعدد

  :وهي ..سية من األلغام البحريةرئي أربعة أنواع وهناك

   ويفجرها صوت مراوح دفع السفينة: األلغام الصوتية.. 

   تنفجر عندما تلمسها السفينة أو تلمس الهوائيات البارزة منها: ألغام االلتامس.. 

   ولتجنب انفجار اللغم.. يفجرها املجال املغنطييس الذي يحيط مبعدن السفينة الحربية: ُاأللغام املغنطيسية 

املغنطييس تستطيع السفينة استخدام مجموعة كوابل كهربائية تسمى حزام إزالة املغنطيسية وهي تقلل أو 

 ..تبطل املجال املغنطييس

   وتنفجر عندما تتسبب السفن العابرة يف تغيري ضغط املاء حول األلغام: ألغام الضغط.. 

*** 
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  أجهزة كسح األلغام

املسامة   تستخدم السفن- أو تفجريها .. ونزعها..  صعبة الكشف وإزالتهاكشف األلغام البحرية األلغام البحرية

تقوم طائرات مروحية كاسحة لأللغام باستخدام ..  لتحديد مواقع األلغام ومن ثم إزالتها-  السونار -كاسحات األلغام 

  .مقطورة إلزالة األلغام يف املياه الضحلة أجهزة

فيطفو اللغم بعد .. ات األلغام تحت املاء بقطع األسالك املثبتة أللغام التامسكام تقوم بعض األجهزة التي تثبتها كاسح

أما ألغام .. ذلك إىل السطح ويتم تفجريه باملدافع وتقوم أجهزة كهربائية تقطرها السفن بتفجري بعض األلغام املغنطيسية

 .الغرضًالضغط فتتم إزالتها وتفجريها باستخدام سفن صغرية عابرة مجهزة خصيصا لهذا 

*** 

  األلغام والحرب العاملية

وكانت .. بدأ األمر يف الحرب العاملية األوىل عندما كان الجنود يقومون بدفن قذائف املدفعية يف خط سري الجنود

  .أو مركباتهم التى يستقلونها.. تنفجر عندما يدهسها الجنود

  .. معدنية أو بالستيكيةأو.. وبعد الحرب العاملية األوىل تم تطوير األلغام بأوعية خشبية

ًويف الحرب العاملية الثانية استخدمت األلغام األرضية كثريا أثناء ويف أغلب الحروب األخرية ُ..  

***  

  مشكلة ما بعد الحروب

تتطلب عمليات إزالة األلغام الكثري من الوقت يف ظل اتساع رقعة حقول األلغام وغياب الخرائط التي وضعت عىل 

  ..ام يف أوقات الحروب أو تغري التضاريسأساسها حقول األلغ

يف البداية يتم فتح طريق آمن بفعل كاسحات .. عادة ما تتوىل وحدات من املهندسني العسكريني مهام ازالة األلغام

ثم يأيت دور الفرق الهندسية الفنية التي تقوم مبسح املساحات بعد تقطيعها إىل مساحات منتظمة بأجهزة كشف .. األلغام

أذ أنه يف بعض .. وهي عملية تنطوي عىل كثري من الخطورة.. ويتم التعامل مع األلغام كل عىل حدة.. دن واملتفجراتاملعا

ما أن يزال اللغم األعىل حتى ينفجر الذي .. األحيان تكون األلغام رشاك خداعية عىل شكل لغمني فوق بعضها البعض

 هذا املجال والحذر إضافة إىل االلتزام بقواعد السالمة األمان وارتداء ًولذلك فالخربة هامة جدا يف.. أسفله ألنه غري ظاهر

  .املعدات الوقائية متى توفرت لتقليل األخطار قدر اإلمكان
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  صورة إلحدى كاسحات األلغام

  

  
  )1(وصورة أخرى حديثة لكاسحة ألغام

***  

                                                 
تطيع وهى عبارة عن جهاز مزود بذبذبات ضـغط عاليـة تسـ.. مهندس ميكانيكا مرصي يدعى محمد فهمي قام بتصميم هذه الكاسحة   )1(

كد محمد فهمـي أن هـذا املرشوع إذا ويؤ.. عىل أعامق سحيقة يف باطن األرض أو كانت.. سواء أكانت صدئة.. القضاء عىل األلغام نهائيا
ويتمكن من الـتخلص مـن األلغـام يف فـرتة .. النقود قد تصل إيل مليار جنيه إلزالة كل األلغام أمكن تطبيقه سيوفر عىل مرص الكثري من

  .تزيد عن سبع سنواتزمنية لن 
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  أطرف وأحدث وسائل نزع األلغام

 فرئان تنزع األلغام يف موزمبيقال

 
 .ملنظمة .ّفأر يشتم رائحة لغم

 والطرق.. ًوقتا طويالً ويتطلب.. بينام نزعها يكلف حوايل األلف دوالر.. ألن زراعة اللغم ال تتكلف سوى ثالثة دوالرات

لذا .. مازالت غري مجدية بصورة كاملة.. ّأو الكالب املدربة باهظة الثمن.. التقليدية التى تحدثنا عنها من كاشفات املعادن

واألغرب أنها .. وأرخص.. وأسهل.. وغريبة.. قامت منظمة غري حكومية بإيجاد طريقة طريفة.. هناك يف جنوب موزمبيق

  .قامت املنظمة بإسناد مهمة نزع األلغام إىل مجموعة من الفرئان.. أثبتت فاعلية كبري

ّعىل مقالة عن حاسة الشم بعد إطالعه .. يدعى بارت ويتجنز.. الفكرة خطرت عىل بال مهندس ميكاين بلجييك
 .لها بالكشف عن املتفجرات املتطورة لدى بعض القوارض التي تسمح

 
 فأر ومدربه وألغام غري مفجرة تستخدم للتدريب

ّاألفريقية تضم  ألن القارة APOPOإلقامة منظمته الخاصة التى تحمل اسم  ) ويتجنز(واختار منطقة يف تنزانيا تسمى 
  .األرضية أكرب عدد من الضحايا انفجار األلغام
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عاثت حرب أهلية الخراب .. ً عاما16وطيلة . جنوب موزمبيق..  يف إقليم غزة2004وقد بدأت عمليات نزع األلغام عام 

  .1992ُيف البالد وزرعت آالف األلغام املضادة لألفراد طيلة فرتة النزاع الذي امتد حتى العام 

ّبتنظيف حوايل مليون مرت مربع APOPO قامت منظمة.. ى اليومّوحت تتخلص موزمبيق من هذه  ومن املفرتض أن.. ّ

 .2014ًاملشكلة كليا بحلول العام 

 
 مجموعة ألغام تم نزعها بواسطة الفرئان

لذا ميكن .. ين سنواتوترتاوح أعامرها بني ست ومثا.. ّقادرة عىل رصد ألغام مغلفة بالبالستيك وتتميز الفرئان بكونها

فليك تنفجر األلغام املزروعة .. كام إنها خفيفة الوزن بحيث إذا داست عىل اللغم ال ينفجر.. استخدامها لفرتات طويلة

فضالً عن .. والفرئان تزن ثالث مرات أقّل من ذلك.. ّهناك ال بد أن مير من فوقها وزن ال يقل غت خمسة كيلوجرامات

 . دوالر أي أربع مرات ما ننفقه عىل تدريب كلب واحد8500ّيكلف تدريبها .. ذلك
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 أريك ناينث ملنظمة: الصورة: فأر يتلقى مكافأة

ّال بد أن يتبع تدريبا صارما يتعلم خالله أن.. يك يرصد الفأر األلغام ً وكلام سمع . يجمع ما بني صوت طرطقة والطعام ً

يرافقه  أحدث الرجل الذي.. كلام وجد الفأر متفجرات..  ويف امليدان..بندق أو قطعة موز هذه الطرطقة تلقى الفأر حبة

 30 مرت مربع يف حدود 200ألغام عىل مساحة  ّوبوسع الفأر املدرب رصد.. طقطقة فيفهم الحيوان بأنه سيتلقى مكافأة

 .أي ما يفعله عادة نازع األلغام البرشي يف غضون يومني.. دقيقة

 
 ية ألحد الضحايافأر مدرب يجلس عىل ساق صناع
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   عن األلغامفأر يبحث

 
 .جنوب موزمبيق.. مقر اسرتاحة الفرئان يف مبيالن
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*** 
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  واملعدات العسكرية للحربني.. األسلحة

  

  
   يل3إم 

  
  1942  يف مترين يف3دبابة إم 

 الصورة من .بالصحراء املرصية أثناء الحرب العاملية الثانية العلمني شاركت يف معاركدبابة جرنال غرانت أمريكية 

 .متحف العلمني الحريب مبرص

نسبة  الجرنال يل تسمى بريطانيا ولها نسخة مة يف الحرب العاملية الثانية أمريكية استعلت يف دبابة هي  يل3دبابة إم 

  .روبرت إدوارد يل إىل

  
  26-دبابة يت

 و 1932  سوفييتية الصنع دخلت الخدمة بالجيش األحمر يف االتحاد السوفييتي عام..هي دبابة مشاة خفيفة 26- يت

 العديد من الرصاعات والحروب خالل سنوات خدمتها يف االتحاد  يف26- شاركت دبابة يت.. 1945خرجت من الخدمة عام 

 إىل إسبانيا لتشارك يف 26- دبابة يت281السوفييتي كحرب الشتاء والحرب العاملية الثانية كام أرسل االتحاد السوفييتي 

 1935السوفييتي عام  دكذلك تعاقدت الجمهورية الرتكية مع االتحا.. الحرب األهلية اإلسبانية بجانب قوات الجمهوريني

 .خالل حربها مع اليابان  دبابة82 فيام حصلت الصني عىل 26- دبابة يت60عىل رشاء 
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 طن 6فيكرز   كنسخة سوفييتية عن الدبابة الربيطانية1931 يف االتحاد السوفييتي عام 26-بدأ مرشوع إنتاج دبابة يت

 1941استمر اإلنتاج حتى العام .. السوفييتي داخل االتحادبعد أن حصل االتحاد السوفييتي عىل رخصة لتصنيعها محليا 

 قرابة 26-يت يبلغ وزن دبابة..  دبابة بثالث وخمسني فئة مختلفة11,000 قرابة الـ 26-يت لتبلغ الكمية املنتجة من دبابات

 . ملم7.62ار  ملم ورشاش عي45العرشة أطنان ويضم طاقمها ثالثة أفراد ويتألف تسليحها الرئييس عىل مدفع عيار 

 طن والتي تم تصميمها من قبل رشكة فيكرز 6 تطويرا سوفييتيا للدبابة الربيطانية الخفيفة فيكرز 26-كانت دبابة يت

  طن مبسطا من أجل تصديرها للدول األقل تقدما من الناحية6دبابة فيكرز   جاء تصميم1929-1928أرمسرتونغ يف 

قامة رشكة فيكرز بحملة دعائية لدبابتها الفيكرز .. لندا والربازيل والصني واليابانالتكنولوجية مثل االتحاد السوفييتي وبو

 . طن يف املنشورات العسكرية وأبدت كل من بولندا واالتحاد السوفييتي اهتامما بالتصميم6

 
  طن6دبابة فيكرز 

 قدمت لجنة املشرتيات العسكرية السوفييتية إىل بريطانيا من أجل رشاء دبابات وسيارات للجيش األحمر 1930يف ربيع 

 طن 6ز وقد وقع اختيار اللجنة عىل دبابة فيكر. 18-يف ذلك الوقت مل يكن يف الجيش للسوفييتي سوى دبابات يت

 تضمن العقد قيام 1930 مايو 28تم توقيع العقد يف رشكة فيكرز يف .. لتصنيعها داخل االتحاد السوفييتي ميوجب رخصة

كامل الكتيبات التقنية من أجل إنتاجها محليا داخل   دبابة فيكرز ذات برجني مع15رشكة فيكرز أرمسرتونغ بارسال 

الدبابات يف عام   فيام وصلت أخر1930ىل االتحاد السوفييتي يف نهاية عام  دبابات إ4وصلت أول .. االتحاد السوفييتي

  .االتحاد السوفييتي  يف26- أي حينام تم البدأ يف سلسة إنتاج دبابات يت1932

 التصميم

  
 1931 طراز 26- يت
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 1933 طراز 26- يت

تم البدأ ..  طن الربيطانية بل أدخلوا بعض التعديالت عىل التصميم6مل يقم السوفييت مبجرد استنساخ دبابة فيكرز 

 1933 و 1931 الذي استمر خالل أعوام 1931 وقد متثلت بالطراز 1931عام   يف26- بإنتاج أول كمية من دبابات يت

 دبابة 450فيام زودت حوايل ..  بدبابة بربجني وسلح كل برج برشاش1931متثل الطراز ..  دبابة1,627مبجموع إنتاج بلغ 

 .ملم يف أحد الربجني 37 مبدفع عيار 1931 من الطراز 26- يت

 ملم مع ذخرية 45 وهو يضمن برج اسطواين جديد مفرد مزود بدفع عيار 26- هو األكرث شيوعا لدبابات يت1933الطراز 

 90 بـ محرك بنزين مربد بالهواء بقوة 26- وقد جهزت دبابة يت..  ملم7.62ذيفة إضافة إىل مدفع رشاش عيار  ق122لـ 

 .حصان

***  

  
 34- يت 

توصف هذه الدبابة بأنها األفضل حينام دخل . 1958 إىل 1940هي دبابة متوسطة سوفيتية أنتجت بدءا من  34-التي

..  من أن دبابات أخرى تفوقت عليها الحقا من حيث التدريع واألسلحةوبالرغم.. االتحاد السوفيتي الحرب العاملية الثانية

 .إال أنها تعترب األكفأ واألكرث تأثريا من حيث التأثري

***  
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 70-الدبابة يت

وجاءت هذه .. كانت تستخدم من قبل الجيش السوفيتي أثناء الحرب العاملية الثانية)  T-70: باإلنجليزية (70-بابة يتد

..  املستخدمة لنقل الجنود ودعم الجنود50- وتأيت محل دبابة يت" االستكشافية "60-الدباية لتحل محل دبابة االستطالع يت

.. 7.62باألضافة إىل مدفع رشاش عيار ..  طلقة45 مليمرت والذي يتسع 45عيار   مدعمة مبدفع70-لقد كانت دبابة يت

ويبلغ سمك الدروع يف مقدمة الدبابة .. النار وتتسع الدبابة لرجلني السائق والقائد الذي كان مسؤوال عن عملية إطالق

 .رت مليم10وأما سطح واسفل الدبابة فتبلغ ..  مليمرت60أما يف الجوانب فتبلغ ..  مليمرت45

ولكن مل يتم إنتاج سوى .. وتتسع لسائقني  والتي كانت مجهزة مبعدات أفضل80-  بدبابة يت70-تم استبدال دبابة يت

 . املضادة للطائرات90-دبابة يت كميات قليلة وذلك النه تم إنتاج

وغري قادرة .. همقادرة عىل تحقيق اهداف ظلت الدبابات الخفيفة تعترب من جانب الجيش األحمر غري.. 1942قبل عام 

تنتجها  ولكنها ميكن أن. وغري قادرة عىل اخرتاق معظم دروع الدبابات األملانية 34-عىل مواكبة الدبابة املتوسطة يت

 هي محاولة 70يت . الكبرية واملتوسطة والثقيلة والدبابات املصانع الصغرية التي كانت غري قادرة عىل التعامل مع املكونات

ورقيقة .. والسيئة وعدم قدرتها عىل التنقل يف الطرق الوعرة..  الكشفية للدبابات60لقصور يت ا ملعالجة بعض أوجه

ولكن أيضا .. والتي كانت أكرث تطورا.. 50 -مشاة خفيفة يت كام حلت محل دبابة".  ملم20عيار "وصغر مدفعها .. للدروع

 .إلنتاج معقد للغاية ومكلفة

 . يف كريوف38يف املصنع رقم  (Astrov) دسة أسرتوف من قبل فريق الهن70 - صممت دبابة يت

وتوضع عىل كل .. وهو مصمم ملحركات السيارات GAZ – 202  كانت متتلك محرك70- الدفعة األوىل من دبابات يت

 حتى قبل أن.. هذا الرتتيب كان ينظر إليه عىل أنه ميثل مشكلة خطرية. جانب من جسم الدبابة وتقوم عىل توجيه الدبابة

أنها ال تزال تشري إىل أن يكون مجرد يت  عىل الرغم من (70Mفإنه رسعان ما أعيد تصميمها حسب يت . ر أول دبابةتصد

 .مع محركات يف الخط عىل الجانب األمين من الدبابة وانتقال طبيعي والتفضيلية).. 70

 ذايت الحركة الذي ال يتناسب 76 استمر إنتاج مدفع:  منها.. 70-وحتى بعد أن تم أعادة تصميم خط إنتاج دبابات يت

 .70-بأعادة تصنيع دبابة تس) بعد أن اعادة بنائه(وقام املصنع .. طبيعة محركها  وال يتناسب مع70-مع دبابة يت

وكان يتم تصنيعهم يف .. 60 - جانب دبابة يت إىل.. 37رقم  Zavod  يف1942 دخلت مرحلة اإلنتاج يف مارس 70 -دبابة يت

GAZ وZavod يت عىل الرغم من أنه ال تزال دبابة.. 1942 يف سبتمرب 60 -  محل دبابة يت70-يت وجاءت دبابة. 38 رقم -

وكان عدد الدبابات املنتجة ..  يف أكتوبر1943 عام 70-وتوقف إنتاج دبابة يت.  تحت قيد االستخدام حتى نهاية الحرب60

 .8226منها 
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وتم وضع محركني غاز يف دبابة .. جديدة وطية بلحم أبراج دفاعية استعيض عن األبراج الدفاعية املخر1942يف أبريل 

 وقام القائد مارك الرابع باألرشاف عىل هذه.. والعديد من التحسينات األخرى  وتم وضع منظار جدبد فيها70- يت

 .1948 يف الخدمة حتى عام 70- وظلت الدبابة يت.. التحسينات

***  

  
  1دبابة النمر 

 .1944 سنة 2أملانيا النازية خالل الحرب العاملية الثانية وتم استبدالها الحقا بالنمر  هي دبابة من صنع 1دبابة النمر 

. ناحية قوة مدفعها وتحصينها وكربها كانت تعد من أقوى دبابات الحرب بحيث أن األمريكان مل يقدروا عىل هزمها من

 . ملم88مبدفعها ذو العيار  1ميز دبابة التايغرالتسليح وتت

 . ملم60واملؤخرة .  ملم80والجوانب .  ملم100من حيث التدريع فتبلغ سامكة الدروع األمامية لدبابة التايغر 

 59مل تكن دبابة التايغر االملانية تضاهي الدبابات الخاصة بالحلفاء من حيث الرسعة نظرا لثقلها الكبري اي ما يقارب ال

 .طن

وقد ظهر ما يسمى مرض الخوف من النمر وقد تفىش بشكل . كانت دبابات التايغر تقوم بزرع الرعب يف قلوب الحلفاء

 .واسع يف صفوف الحلفاء

***  

  
  Crusader tank  دبابة كروسيدر

 ودخلت مرحلة اإلنتاج يف 1939/1940صممت عام .. الحرب العاملية الثانية  دبابة بريطانية شاركت يفدبابة كروسيدر

األمريكية بالدبابات   نسخة إال أن بريطانيا قررت االستعاضة عنها5,300أنتج منها .. 1943 واستمر إنتاجها حتى عام 1940

 طن وسلحت مبدفع مضاد للدروغ عيار ملم 20قرابة الـ  تزن دبابة كروسيدر.. بسبب ضعف دروع دبابة كروسيدر

الرسعة القصوى   حصان وتبلغ340زودت مبحرك بقوة .. ملم57 مبدفع عيار 3-فيام زودت مارك 2- ومارك1-للفئتني مارك

 . كيلومرت بالساعة42لدبابة كروسيدر 

***  
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  Renault R-35 :35- رينو آر

نينات يف الثال صممتها رشكة رينو الفرنسية.. استخدمت يف الحرب العاملية الثانية.. دبابة مشاة خفيفة فرنسية الصنع

بولندا   لكل من35-صدرت اآلر.. 1936 ودخلت مرحلة اإلنتاج يف عام 17-إف يت الستبدال الدبابات األقدم من طراز

 .ورومانيا قبل نشوب الحرب العاملية الثانية

***  

  

  

  Renault FT-17 :17-رينو إف يت

 ودخلت اإلنتاج يف نفس العام واستمر إنتاجها 1917رشكة رينو الفرنسية يف عام  صممتها.. دبابة خفيفة فرنسية الصنع

إذ كانت .. لتاريخللدبابات يف اً وتأثريا  أحد أكرث النامذج ثورية17- كان تصميم دبابة اإلف يت.. حتى الحرب العاملية الثانية

جعل الربج يف األعىل واملحرك يف الخلف والسائق يف املقدمة  أول دبابة تسلح بربج دائري بشكل كامل وبقي تصميمها يف

فرتة ما بني الحربني العامليتني   يف العديد من الرصاعات خالل17-استخدمت اإلف يت.. للدبابات حتى وقتنا هذا شكال منطيا

الحرب العاملية األوىل والحرب األهلية اإلسبانية وحرب االستقالل الرتكية والحرب البولندية   يف17-إذ استخدمت اإل يت

مملكة يوغسالفيا وإسبانيا   للعديد من الدول من بينها17-صدرت اإلف.. الحرب العاملية الثانية السوفييتة إضافة إىل

 .والربازيل وبولندا ورومانيا والسويد وفنلندا

***  
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  M13/40  40\13فيات إم

جاء تصميم دبابه .. 1943 حتى عام 1940دخلت األنتاج بداية عام .. فيات من إنتاج رشكة إيطالية قتال متوسطة دبابة

وقد تم اختصار إنتاج الدبابة ..  األقدم39\11 مثأثرا بالدبابة الربيطانيه فيكرز واستند اىل هيكل الدبابة فيات إم40\13اإلم

للدبابه  ،عىل الرغم من انها دبابة متوسطة الحجم األ انها اقرب40\13ألنتاج م  من اجل الحصول عىل حيز39\11إم

 .الخفيفه من ناحية الدروع والقوة النارية

ملم يف مقدمة الربج 42).. 11كام فيات م( ملم يف املقدمه 30:  من الصلب وتتوزع عىل النحو التايل13شيدت دروع اإلم

عرضة   ملم فقط مام جعلها6سامكت اسفل الدبابه )..  ملم فقط15 11لإلم( ملم عىل الجانبني 25).. 11ملم لإلم30(

.. السائق ومشغل الراديو يف مقدمة الدبابة :  اشخاص4ه تستوعب مقصورة الدباب..  ملم يف أعىل الربج15.. لأللغام

وكان محرك الديزل يشء ..  حصان125بقوة ) ديزل( اسطوانات -  8الدبابه هو فيات ذو  محرك.. واملدفعي والقائد يف الربج

 .جديد يف ذالك الوقت مع انخفاض تكلفته وزيادة مداه

ولكن مل .. 1941 واستخدمت يف شامل افريقيا يف عام 1940 استخدمت يف الحملة األيطاليه عىل اليونان يف عام 40\13م

  40\6فيات ل يطالية يف الجبهة الرشقية تستخدم الدبابة الخفيفهتستخدم يف الجبهة الرشقيه وكانت القوات األ

تم ارسالها ملقاتلة ..  دبابة يف الشهر70-60 ثم تبعها م إنتاج من 1940 يف عام 40\13 دبابة فيات إم700تم تسليم أول 

 .الربيطانيني يف شامل افريقيا

  
 طرابلس وليبيا  يف شوارع40\13دبابات فيات م

***  



- 440 - 

  
  Vickers 6-Ton طن 6فيكرز 

 ومل يقم الجيش الربيطاين برشاء دبابة الفيكرز لكن 1928دبابة بريطانية صممت من قبل رشكة فيكرز أرمسرتونغ عام 

ك قام االتحاد يت يب كذل 7 الدول أهتاممها بالتصميم حيث تم تصنيعها يف بولندا برتخيص تحت اسم أبدت العديد من

 . طن6 بناء عىل تصميم الفيكرز 26-يت السوفييتي بإنتاج دباباته

  
 Carro Veloce 33  33كارو فيلوتيش 

(CV-33): يتألف ..  من قبل رشكة فيات1933 طن انتجت عام 2.7طالية الصنع ال يتجاوز وزنها الـ دبابة تانكات إي

باللغة " كارو فيلوتيش"كلمة  وتعني..  ملم6.5 من شخصني سائق وآمر وهي تحمل رشاش عيار 33-دبابة اليس يف طاقم

 .إىل سنة التصنيع 33 فيام يرمز الرقم" العربة الرسيعة"اإليطالية 

***  

  
  Medium Tank M4 4بابة املتوسطة إمد

 الواليات املتحدةاألصل   النوع دبابة متوسطة بلدالحرب العاملية الثانيةصنعت زمن .. 4دبابة شريمان إيه أم 

 طن الطول 30،3 الوزن:  املواصفاتالحرب العاملية الثانية: الواليات املتحدة الحروب) 1955 – 1942(االستخدام  فرتة

 5: ،الطاقم مرت 2،74 االرتفاع مرت، 2،62 العرض  مرت،5،84
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ً طنا 35كانت هذه الدبابة متوسطة الحجم تزن . الحرب العاملية الثانية الدبابة األمريكية الرئيسية خالل" شريمان"كانت 

متيزت .  ياردة500 بوصة من مسافة 3.7وكانت لدى هذا املدفع اخرتاق دروع عرض . 40عيار .. ملم75دفع ومسلحة مب

وكانت تحمل طاقم . بوصة يف الخلف 1،4  بوصة يف الجوانب و1.6 بوصة يف األمام و 2.8الدبابة شريمان بدروع قطرها 

 .آلية  مدافع3 أفراد وكان بها 5مكون من 

ينطبق ذلك حتى عىل و.. إال أن الدبابة شريمان كانت غري كفء مقارنة بأي من الدبابات األملانية التي حاربت ضدها 

 كانت الشريمان خارج والنمر ومقارنة بالبانرث.. إال أنها كان بها مدفع أقوى..  األضعف ضمن منافسيها4- البانزر الدبابة

ولهذا مل تستطع الشريمان أن تدمر ..  بوصات عىل التوايل4 و 4.8كان لدى البانرث والتايجر دروع أمامية ثخانات . املنافسة

.. كانت املدافع األملانية أقوى من مدافع الشريمان. القصريوحتى ضمن املدى .. منهم يف معركة مواجهة بعضهم البعض أي

 .الشريمان األمامية حتى ضمن مسافات املدى الطويل حيث كان ميكنها بسهولة اخرتاق دروع

حيث كانت .. الفرصة الوحيدة التي كانت أمام الشريمان ضمن البانرث أو التايجر هو القصف يف األجناب أو الخلف

 .الشريمان أن تقبع يف االنتظار وقصف الدبابات أثناء االختباء  وتطلب ذلك من.الدروع أقل كثافة

وقد تكون .. الجدارة بالثقة أو االعتامدية والبساطة وعدم التعقيد: ًإال أنه كانت لدى الشريمان ميزتان أقل وضوحا

. كارثية ل قابض الرسعات مشكلةتكون مشكلة صغرية مثل تعط.. إال أنه يف أوج املعارك.. هاتان الصفتان أقل جاذبية

مثل هذه املشاكل كانت نادرة الحدوث يف الدبابة . تعطل صغري خالل عملية انسحاب قد ينتج عنها فقدان كامل للدبابة

الحرب العاملية   دبابة خالل49.000فقد تم تصنيع . تصنيعها بأعداد كبرية يف غاية السهولة وبساطتها جعلت. شريمان

 .يف فرتة الحرب كلها) الجيش األملاين(الثالث  قم يفوق إنتاج جميع الدبابات يف الرايخوهو ر.. الثانية

***  



- 442 - 

  مناذج لبعض األسلحة

  

  
  MG 13  13- إم جي

 34- وبقي حتى ظهور الرشاش األحدث إم جي1930دخل الخدمة يف الجيش األملاين عام .. هو رشاش أملاين مربد بالهواء

 .حيث استبدل به فيام بيعت باقي الكمية إىل الرتغال

***  

  

  
 (MG 34)  :34- إم جي

 وتم 1934بالخدمة يف الجيش األملاين عام  تم قبوله..  ملم 7.92x57هو رشاش أملاين مربد بالهواء يطلق رصاص عيار 

  كرشاش خفيف وكنموذج أويل لرشاشات األستخدامات34-تصميم الرشاش إم جي جاء. 1935تسليمه للوحدات عام 

 .أملانيا النازية كام صدر منه إىل كل من الصني وإسبانيا الرشاش يف الوحدات العسكرية لجيشاستعمل . العامة

***  
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 Panzerschreckبانزر رشيك 

وهو مطلق يستخدم عدة مرات إلطالق قذائف مضادة  كان ذلك هو االسم السائد للبندقية القاذفة املضادة للدروع

 .)موقد األنابيب(وكان هناك كنية أخرى هي . األملان يف الحرب العاملية الثانية للدورع طورته

ُوكان السالح يسند عىل الكتف . العدو ح للمشاة لزيادة قدرتهم عىل مواجهة الدبابات ودروعوقد أعطي هذا السال
 البانزر فاوست وتعني وقد تم صنعها بأعداد أقل من.. وعليه رأس حريب متفجر ويطلق قنابل مدفوعة بصواريخ مجنحة

دة للدبابات عدمية االرتداد تستخدم مرة واحدة األكرث فاعلية والذي كان عبارة عن بندقية مضا) القبضة املدرعة(بالعربية 

 .فقط

***  

  
  Panzerfaustبانزر فاوست 

 خالل الحرب العاملية الثانية ميكن تشغيل البانزر 1943أملانيا عام  هو قاذف عديم األرتداد مضاد للدروع طورته

وقد تم تزويد قوات املشاة بالبانزر فاوست من أجل زيادة قدرتهم عىل مواجهة .. فاوست من خالل شخص واحد

 .صنع عدة فئات من البانزر فاوست خالل سنوات الحرب تم.. الدبابات ودروع العدو

***  
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 2-بانزر

.. 4- و البانزر3- كحل مؤقت بينام يتم تطوير وإنتاج دبابات البانزر1934صممت عام .. دبابة خفيفة أملانية 2-بانزر

 .1935 ملم مضاد للدروع بدأ إنتاجها يف 20بشكل أكرب و مبدفع عيار  لكن 1- ًجاء تصميمها مبنيا عىل تصميم دبابة بانزر

***  

  

  

 3-بانزر

 1939 لتدخل يف بداية عام 1935تم تصميمها يف عام .. من إنتاج رشكة داميلر بنز أملانية دبابة قتال متوسطة 3-بانزر

 ليك تقوم بأدوار االشتباك مع الدبابات املعادية 3-جاء تصميم البانزر.. 1943استمر إنتاجها حتى عام .. حلة اإلنتاجمر

عملية بارباروسا ضعف دباباتهم أمام  إال أن األملان رسعان ما أدركوا خالل.. 4-جنب مع دبابة دعم املشاة بانزر جنبا إىل

 لكونها متلك برجا دائريا 4-بانزر لذا أوكلوا مهمة االشتباك بدروع العدو للدبابة املضادة للدروع 34- يت مدافع دبابات

 .3- أكرب مام لدى البانزر

الحرب العاملية الثانية وجرى خالل   بشكل مكثف خالل3-استخدم األملان وحلفائهم الرومانيني واملجريني دبابات البانزر

 خالل غزوهم لبولندا وفرنسا وشامل 3- تخدم األملان دبابات البانزراس..  نسخه منها5،000 سنوات إنتاج ما يزيد عن 4

 .أفريقيا

 .4- بانزر  وأعتمد الجيش األملاين عىل إنتاج الدبابة3- أوقفت الرشكة إنتاجها من دبابات بانزر1943يف عام 

***  
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  Sturmgewehr 44 (StG44)  44بندقية هجومية 

  
الحرب العاملية الثانية وكانت األويل من نوعها من حيث  أملانيا النازية أثناء هي بندقية هجومية تم تطويرها يف

ًو تعرف أيضا تحت مسميات.انتشارها الواسع اللذان ميثالن مناذج أتاحت تطوير .. 44واملسدس اآليل  43 املسدس اآليل ٌ

 .هذا السالح

***  

  يت يك إس

 
 ملم وال تزيد سامكة 7.92 طن ومسلحة برشاش عيار 2.6تزن .. ت بولنديةتانكا هي (TKS) :بالبولندية يت يك إس

بولندي من رشكة بولسيك   النسخ األخرى زودت مبحرك40و زودت النسخ األوىل مبحرك فورد بقوة ..  ملم10دروعها عن 

 تانكيت للجيش  دبابة575 وتم صنع مايقارب الـ 1931عام  بدأ يف تصنيع دبابات يت يك إس..  حصان46فيات بقوة 

 1934دبابات يت يك إس ألستونيا يف  6كام قد تم بيع .. 1939السوفييتي لبولندا يف سبتمرب -االجتياح األملاين البولندي قبل

 . كرونة180,000مقابل 

***  
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 Vergeltungswaffe V2 2-  يف

صاروخ باليستي وأول جهاز من صنع برشي يصل إىل مدار  هو أول V-2 وتعني سالح اإلنتقام وعرف اختصارا باسم

أطلق . 5 األساس الذي بنيت عليه كل الصواريخ الحديثة مبا فيها الصاروخ القمري ساتورن 2- يعد الڤي. كوكب األرض

قوات الحلفاء تسببت يف مقتل أكرث من   عىل2- صاروخ ڤي3,000رث من الحرب العاملية الثانية أك الجيش األملاين خالل

 . شخص ما بني مدين وعسكري7,250

والرت ريدل يف  بدأ بالتفكري مع.. وبعد نجاحهم".. أجريجيت"صمم املهندس األملاين فرينر فون براون جيلني من الصاروخ 

 لفرتة بعد حدوث عدة مشاكل يف 4- اإليه" 4ريجيت أج"أوقف مرشوع  .1937تصميم صاروخ أكرب بكثري يف صيف عام 

إعطاء   وتم4-  حدد فون براون األداء املطلوب من اإليه1937يف عام  .1936يوليو   أثناء الطريان يف3- ثبات الصاروخ اإليه

 .1938/1939 األمر بتصميم وتصنيع الصاروخ بني عامي

 صاروخا 4- صاروخ اإليه ملاين عىل التكنولوجيا الكافية لجعل حصل مركز األبحاث التابع للجيش األ1941يف أواخر عام 

وديناميكا .. املحركات الضخمة املدفوعة بالوقود املسال.. الصاروخ كانت هناك ثالث عوامل رئيسية أدت لنجاح. ناجحا

 حيث ظن أنه كان 2-  منبهرا بصاروخ الڤيهتلريف ذلك الوقت مل يكن . والتحكم وتوجيه الصاروخ.. الفوق صوتية الهواء

 .مجرد قذيفة مدفعية بعيدة املدى يف مقابل سعر أعىل بكثري

 انتهى عمليا ولكن حتى 4-وعد فون براون لجنة القصف بعيد املدى أن تطوير صاروخ اإليه.. 1943يف أوائل سبتمرب 

" اعجوبة"لسالح  كان هتلر منبهرا مبدى حامسة مطوري الصاروخ ولحاجته.  جاهزا4- مل يكن اإليه1944ام منتصف ع

 .بأعداد كبرية وافق هتلر عىل تعبئته.. ليحافظ عىل الروح املعنوية لألملان
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 2- رسم توضيحي لصاروخ يف

ثم كان يتم توجيه الصاروخ عىل ..  ثانية معتمدا عىل طاقته الذاتية65 يظل منطلقا ملدة 4- كان اإليه.. عند إطالقه

الوقود  كانت مضخات. االنحدار املطلوب وبعد إغالق املحرك يواصل الصاروخ رحلته كالقذيفة معتمدا عىل السقوط الحر

صنعت كال . برمنجات البوتاسيوم كمحفز ويتم إنتاج البخار باستخدام هيدروجني بريوكسيد مركز مع.. ربينات بخاريةوت

 .مغنزيوم-من خزانات األكسجني والكحول من سبيكة ألومينيوم

***  

  
  قاذفة صواريخ كاتيوشا

 هي نوع من املدفعية الصاروخية التي بنيت يف األصل واستعملت من قبل االتحاد السوفيتي يف الحرب )كاتيوشا(

 .العاملية الثانية

لها القدرة عىل توصيل كمية مدمرة من مثل القاذفات متعددة الصواريخ والتي ، وباملقارنة باألنواع األخرى من املدفعية

 .املتفجرات إىل املنطقة املستهدفة بطريقة أرسع لكن بدقة أقل وتستغرف وقتا أكرث يف إعادة التحميل

الكاتيوشا . لكنها غري مكلفة نسبيا وسهلة اإلنتاج، وتعترب هذه القاذفة هشة باملقارنة بأسلحة املدفعية األخرى

ية الثانية وهي أول مدفعية ذاتية الدفع أنتجت عىل نطاق واسع يف االتحاد السوفيتي وكانت املستعملة يف الحرب العامل

وهي قدرتهم : ميزة أخرى) األخرى ذاتية الدفع وللمدفعية(وقد أعطت الحركة للكاتيوشا . عادة ما تركب عىل شاحنات

وقعهم ويقوم مبهاجمتهم بنريان املدفعية ثم االنتقال قبل أن يكشف الجانب األخر م ,عىل توصيل الرضبة دفعة واحدة

 .املضادة



- 448 - 

 8 والقاذفة الخفيفة يب إم 13تضمنت أسلحة الكاتيوشا املستعملة يف الحرب العاملية الثانية قاذفة الصواريخ يب إم 

 والشائعة -اليوم يضاف اسم الكاتيوشا إىل القاذفات السوفيتية متعددة الصواريخ املثبتة عىل شاحنات . 31والثقيلة يب إم 

 . ومشتقاتها يف جميع أنحاء العامل- 21جدا يب إم 

حني أخذ الجيش األحمر ميطر أعداءه بسحب .. تعود جذور إنتاج هذا الصاروخ واستخدامه إىل الحرب العاملية الثانية

) 13- إميب(و) 8-يب إم(السوفيتي قاذفات صواريخ من طراز  استخدم االتحاد.. فخالل هذه الحرب. من هذه الصواريخ

كانت تركب قاذفة  حيث".. كيت الصغرية"هذه الصواريخ كانت تسمى يف بداية األمر . بالكاتيوشا عرفت فيام بعد

 ً. صاروخا48صواريخ متعددة األفواه عىل شاحنة وتطلق زخة من الصواريخ تصل إىل 

تدور حول .. روسياية ذائعة الصيت يف تعود إىل أغنية شعب" الكاتيوشا"ّوتجدر اإلشارة هنا إىل أن أصول هذه التسمية 

أحد أكرث أسامء اإلناث شيوعا ".. كاترينا"هي صيغة التدليل السم " كاتيوشا"وكلمة . فتاة تنتظر عودة حبيبها من الحرب

 .روسيا وانتشارا يف

. 2006جيدة أثناء الحرب اإلرسائيلية عام   اللبناين قد أدارت بالكاتيوشا معادلة حربيةالـلـههذا وكانت قوات حزب 

 . سكان الشاملخاصة..  يف نرش حالة هلع غري مسبوقة داخل الشارع اإلرسائييلالـلـهنجح حزب 

من ميزات الكاتيوشا سهولة تحريكه ورسعة إخفائه وهو كغريه من الصواريخ يتكون من رأس حريب وجسم يتضمن 

 ّومنذ اإلنتاج األول لهذا الصاروخ وما مر به من مراحل. وذيل يحوي املحرك الوقود الذي يولد الطاقة الالزمة لطريانه

 .أو ثوار وليس دوال ميليشيات السيام من قبل.. يف كثري من الحروبتطورية متعددة ما زال يعد عنرصا مهام 

داث هلع أو بقدر ما هو الرغبة يف أح) التدمريية رغم قدرتها(ال أهمية إسرتاتيجية أو عسكرية كربى لهذه الصواريخ 

نظرا  الحرب العاملية الثانية أثناء األملان حيث شكلت هذه الصواريخ خطرا حقيقيا عىل. اآلخر انهيار نفيس لدى الطرف

نظرا للتابع انطالقها وصوتها " سيمفونية ستالني"عليها اسم  األملان وقد أطلق. لفعاليتها يف ساحات القتال الضيقة والجبلية

 .املتناغم

***  

  
  Panzerhaubitze Hummel هوملمدفع 

يف  الحرب العاملية الثانية  ملم منصوب عىل دبابة خفيفة استخدم خالل150ذايت الحركة من عيار  أملاين مدفع هاوتزر

  يعني باألملانيةاطلقت القيادة األملانية عىل املدفع اسم هومل والذي..  حتى نهاية الحرب1942الفرتة من نهاية عام 

 .النحلة الطنانة

***  
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  38M Toldi إم تولدي 38

حيث حصلت ..  Landsverk L-60B استمد تصميمها من الدبابة السويدية غارياهن صنعت يف دبابة خفيفة هي

ملم كام زودت مبحرك  8  ملم ورشاش عيار20سلحت دبابة تولدي مبدفع عيار .. عىل رخصة لتصنيعها محليا هنغاريا

تولدي بالجيش خدمت دبابات ..  دبابة202 هو 1942و  1939إجاميل ما انتج منها خالل سنوات ..  حصان155بقوة 

 ميكلوس تولدي اطلق عليها اسم تولدي تيمنا بالفارس املجري..  الثانيةالحرب العاملية خالل الجبهة الرشقية املجري عىل

 .الذي خدم يف الجيش املجري يف القرن الرابع عرش ميالدي

***  

  
  7TP يت يب 7

الربيطانية بعد أن حصلت   طن6فيكرز  بولندية الصنع تم تطويرها وتصنيعها استنادا عىل دبابة دبابة خفيفة هي

مسلحة مبدفع بيفورز مضاد للدروع   يت يب قرابة العرشة أطنان وهي7تزن دبابة .. عىل ترخيص لتصنيعها محليا بولندا

 . نسخة منها للجيش البولندي140إنتاج  تم..  ملم7.92 إضافة إىل رشاش عيار 37عيار 

***  
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 مدمرات الدبابات

تستخدم مدمرات .. مدمرات الدبابات تتكون من مدفع تلقيم ذايت مضاد للدبابات أو عبارة عن عربة قتال مصفحة 

الدبابات بشكل أسايس السناد القوات يف العمليات املختلفه بقوة مضادة للدبابات ولكنها يف الوقت ذاته ال تستويف كل 

للدبابات ولديها برج مفتوح أو أحيانا  تحتوي مدمرة الدبابات عىل مدفع مضاد. ا دبابةاملطلوبة لتصنف عىل إنه املعايري

 من املعلوم أن هناك عربات أخري تحمل صواريخ. بدون برج عىل اإلطالق وتسري عادة عىل العجالت بدالً من الجنازير

مدمرات .  مدمرات الدباباتموجهة مضادة للدبابات تسمى حامالت الصواريخ املضادة للدبابات وهي تختلف عن

 و كام ذكرنا أن. الدبابات فمثالً تكون أقل مرونة وتفتقد إىل مضادات املشاة الدبابات ال تستطيع القيام بالعديد من أدوار

 .تصنيعها ًأهم ما مييزها هو عدم وجود برج وتدريعها أقل ولهذا تعترب أرخص مثنا عند

املتحاربون اساليب قتال فعالة وتكتيكات  رب العاملية الثانية حيث طوروقد سجل أول ظهور فعيل كبري لها يف الح

 للدبابات قسمت بشكل عام ايل نوعني األول صمم ليك يكون ارخص وارسع من جديده باستخدامها هذه املدمرات

 النوع الثاين كانت اسرتاتيجيه تصميم.. بعيد الدبابات املتوسطه ويف الوقت ذاته قادر عيل تدمري الدروع الثقيله ومن مدي

 .خلق عربات ذات تصفيح ثقيل ليك تكون صالحه لحروب الدبابات وتكون اقوي من دبابات العدو

***  

  
  Nebelwerferنيبل فريفري 

كان إطالق ستة صواريخ خالل ست ثوان من خالل  وذلك للتمويه عند دوره الحقيقي الذي) قاذف الدخان(ومعناه  

ثم طور الحقا إىل مدفع قاذف .. الحرب العاملية األوىل للقنابل األملانية التي طورت بعد كان مدفعا. ستة فوهات مدفعية

لسالح  ولطبيعة عمله اعتربه األملان تابعا .الحرب العاملية الثانية لصواريخ متعددة وكان من أهم األسلحة امليدانية خالل

عام  معركة صقلية وقد استخدمه األملان يف. ويستخدم يف امليدان ضد الدروع الخفيفة. ويعترب مدفع صواريخ املدفعية

يعتري هذا السالح النموذج األب . لصوته العايل والحاد) رصخة ميمي(أطلق الحلفاء عليه لقب .  ضد الحلفاء1943

 .الحديثة لراجامت الصواريخ

***  
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  Hispano-Suiza HS.404: 404.إسسويزا إتش -هيسبانو

سويزا استخدم املدفع يف طائرات سالح الجو والقوات الربية الفرنسية - مدفع مضاد للطائرات من صنع رشكة هيسبانو 

  . ملم20املدفع من عيار .. الحرب العاملية الثانيةوالربيطانية واألمريكية خالل 

  
وهو سالح متت lewis gun جديد اسمه  حيث يظهر بها سالح.. ًواضحة جداأعترب هذه الصورة من الصور الرائعة وال

أول ما تم استخدامه كان يف القوات .. صممه أحد الجرناالت األمريكان..  سنوات3صناعته قبل الحرب العاملية األوىل بـ 

يث ميكن استهداف طائرات به من ح ثم استخدمته بقية القوات لكفاءته ودقته.. ثم األسرتالية.. ثم األملانية.. البلجيكية

ًيوضع عىل جسمها ويتم استهداف ورضب أهدافا عىل .. ًهذا السالح جزءا من الطائرة املقاتلة بل وأصبح بعد ذلك.. األرض

 طائرة عىل جذع شجرة ويصوب عىل lewis gun ًويف الصورة السابقة نرى أحد الجنود واضعا.. األرض أثناء الطريان

***  
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   صور مختلفةوهذه مجموعة

  لبعض الدبابات يف ساحات معارك الحربني
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وذلك بعد أن اخرتعها الربيطانيني  .. 1916أول مرة تدخل الدبابات الحرب يف تاريخ البرشية كان يف معركة السوم عام 

ًبهدف تجاوز الخنادق واألسالك الشائكة وقد كانت سالحا جديدا قويا ولكن مل تستخدمه بريطانيا كام يجب ً وبعد فرتة .. ً

، ويف الصورة السابقة نجدها محرتقة ومتعطلة يف ميدان  Schneider CAصنعت فرنسا أول دبابة فرنسية وكان اسمها

 .القتال

وقد .. ووصلوا بها للشكل النهايئ املعروف اليوم .. ًبعد الحرب تم إدخال تعديالت كثرية جدا عىل صناعة الدبابات 

  .إىل أسبانيا بعد انتهاء الحرب  دبابات من هذا النوع6ّصدرت فرنسا 
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ُوكام يقال أن الحاجة .. سالح جديد أول ما تم استخدامه كان يف الحرب العاملية األوىل ابتكرته بريطانيا للبرشية الدبابة 

الحاجة التي أدت بها الخرتاع  فكانت حاجة بريطانيا يف اخرتاف الخنادق األملانية واألسالك الشائكة هي..  هي أم اإلخرتاع

 ..يف فرنسا" السوم " أول معركة لها كانت معركة .. صناعة وفكرة بريطانية..  الحروبوهنا نرى أول دبابة عرفتها.. الدبابة
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وبعد مالمئته للرشوط يتم إرساله للكتيبة .. مخزن كبري مخصص لرسائل الربيد  كان يتم استقبال الربيد يف مستودع أو

الخطابات ملختلف األماكن الدائر بها  ه املهمة يك ترسلالتي يتبع لها الجندي لذا كان البد من توفري عربات مخصصة لهذ

  .فهذا مثال عىل أحد عربات الربيد.. أوروبا وكانت مغطاة بالثلوج وألن الحرب كان أغلبها يف.. القتال

***  
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  الطائرات

ل سواء يف نق.. نستعرض خالل هذا الفصل مناذج مختلفة من الطائرات التى كانت تستخدم أثناء معارك الحربني

.. أو تلك الطائرات التى كانت تستخدم كقاذفات قنابل.. واملؤن ملختلف القوات بطول جبهات القتال.. والذخرية.. الجنود

  .وغريها

 
ونراها مرتاصة بجوار بعضها البعض .. هذه بعض مناذج أولية من الطائرات التى استخدمت يف الحرب العاملية األوىل

  .انع تجميع الطائراتداخل إحد مص

  

 
  .ومصانع آخر لتجميع الطائرات
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  وغريب كان يستخدم أثناء معارك الحرب األوىل.. منوذج مختلف

 
  طائرات أمريكية مخزنة بطريقة عمودية

***  
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  مجموعة صور مختلفة

  لطائرات الحرب الثانية أثناء تحليقها فوق سامء الجبهات

 
 

 
  بية وتتمكن من إصابتهاطائرة تقذف قوارب حر
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  هكذا كانت تستخدم الطائرات لتدمري املدن بالقاذفات أثناء الحربني

 
  انيةطائرة مشتعلة أثناء الحرب العاملية الث

 
  مركبة تجر طائرة فوق أحد الجسور
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  مجموعة من الجنود األملان أثناء الحرب العاملية الثانية يحاولون إصالح إحدى الطائرات

  

 
  الحرب يف البحر والجو عىل السواء

 
  .ذا الشكل الغريب داخل أحد الحقولًطائرة سقطت عموديا به
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  طائرة ترتطم باألرض وهى مشتعلة بعد إسقاطها

 
 .قاذفة أمريكة تحلق فوق سامء إحدى املدن خالل معارك الحرب العاملية الثانية

 
  وأخرى تحلق فوق الجبال
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 لحرب العاملية الثانيةا

  
 

 
  الطائرات بني السحاب
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  ًالدمار عموديا

 
  الحرب العاملية الثانية

 
  .الحرب العاملية الثانية
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  . تدمري املدن بالقاذفات-الحرب العاملية الثانية 

  

  
  .أم أنه يرتدى أجنحة طائرة.. هل الجندى يشد الطائرة وزمالؤه من الخلف يدفعونها.. أغرب مشهد
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  ًجندى أملاين أثناء الحرب العاملية الثانية يقود طائرة صغرية جدا

  
  ..طيار فرنيس مع مساعده حدث لهام موقف غريب 

 شجرة حيث اشتبكت طائرتهام يف فروع

  والنزول نرى أحدهام يف أعىل الطائرة والثاين عىل جذع الشجرة يف محاولة للنجاة

  ..هو أصعب منها  ولكن كام يقال بأن من يريد تخفيف املصيبة عن نفسه فيتخيل ما.. املوقف صعب 

 حينها ستكون مصيبته سهلة يف نظره
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  أنظروا للصورة التالية.. أقول هذا الكالم ألن حدث ما هو أصعب من ذلك 

  
  وينتظره باألسفل عرشات األعداء.. حيث تعلق منطاد أحد الجنود بشجرة 
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ال تصلح للقتال وإمنا لإلستطالع فقط، لكنها مل تنجح هذه املرة يف .. وكام هو واضح من هيكلها وشكلها .. طائرة فرنسية 

  ..حيث اضطرت للهبوط يف أرض العدو األملاين .. مهمتها

إن كانت .. وذلك بالنظر لقمرة القيادة .. أم لإلستطالع  يد ما إذا كانت للقتالمن نظرة رسيعة ألي طائرة ميكنك تحد

  .. أما املكشوفة تكون لإلستطالع..مغطاة فهي للقتال 

.. واحد أمامي واآلخر خلفي .. لها مقعدين .. الصنع  وهي فرنسية Nieuport 10 الطائرة التي معنا اآلن اسمها

 ن تحويلها لطائرة مقاتلة وذلك بتغطية املكان املوجود به املقعد األمامي وبذلك نكونوالعجيب يف هذه الطائرة أنه ميك

وتركيبه عىل جناح الطائرة يف  lewis gun السابقة ثم إضافة السالح الذي تكلمنا عنه يف املشاركة.. غطينا قمرة القيادة 

  هذه الحالة نكون حولنا الطائرة لطائرة ميكنها الرضب وإطالق القذائف
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  طيار فرنيس مقتول بعد سقوط طائرته عىل أيدي األملان

ومقره مدينة " .. رويال دوتش"ورشكة " شل"الذي هو يف األصل عبارة عن اتحاد رشكة  Asiatic Petroleum مصنع

ولو دققتم .. الحرب من علب زيوت وغريها  ويصنع ما تحتاجه.. ساهم يف املجهود الحريب فولهام الربيطانية كان املصنع ي

 عليها وبالذات ناحية اليمني" شل"معي يف الصورة لرأيتم لوجو زيوت رشكة 

  .النساء كانوا يف املصنع بدالً من الرجال ألن الرجال عىل الجبهة

  
ولكن استخدامها يف الحرب األوىل كان .. األوىل والثانية  التي استخدمت يف الحربني Salmson 2A2 طائرة من النوع

  ..ًوأحيانا إللقاء القنابل إن أمكن.. والتصوير ومراقبة العدو فقط  بهدف اإلستطالع

  ال يوجد منها وال واحدة اآلن.. طائرة  3000رب العاملية األوىل عدد الطائرات من هذا النوع التي استخدمت يف الح

  ..وهذه صورة أخرى لها.. النوع  وكانت ثلث طائرات اإلستطالع الفرنسية من هذا.. وهي طائرة فرنسية الصنع 
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 طيارين يابانيني أثناء الحرب العاملية الثانية

 أمام طائرة تسمى طائرة الزيرو

 

 
 مجموعة أخرى من الطيارين أثناء الحرب العاملية الثانية

 
 ل إقاعه بطائرتهطيار أمريىك يودع زمالءه قب
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 طيارون يابانيون أمام طائرة الزيرو أثناء الحرب العاملية الثانية

 
 

 
 

 
 بعض الجنود ينظرون بحرسة لطائرة مدمرة أثناء الحرب العاملية الثانية

*** 
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  املناطيد

  
.. يجلس يف عربة خشبية معلقة باملنطاد  كان الطاقم.. استخدم األملان املناطيد يف الحرب بغرض اإلستطالع والتجسس 

  ..العدو من ارتفاع عايل راقبةومعهم كامريات وتليسكوب مل

  basket وهذه صورة مقربة من العربة الخشبية أو ما يسمى بالـ

  
  

  
  

  

***  
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 معدات بحرية

 الغواصات

وكذلك أن تطفو وبإمكانها التنقل تحت سطح املـاء تـم .. الغواصات سفينة متخصصة ميكنها أن تغوص تحت سطح املاء

وتسـتخدم بشـكل واسـع يف سـالح .. استعاملها ألول مرة عىل نطاق واسع أثنـاء الحـرب العامليـة األوىل ألغـراض عسـكرية

الغواصـات الغـري حربيـة تسـتعمل عـادة . البحرية للدول العظمى كروسيا والواليات املتحـدة وفرنسـا واململكـة املتحـدة

هناك غواصات تستعمل ألغراض سـياحية . تم الحقا استعامل الغواصات لتحميل األسلحة النووية. ألغراض البحث العلمي

مـؤخرا تـم تصـنيع جيـل .  غواصة خاصة تستعمل ألغراض سياحية بحتـة50هناك أكرث من  كان 1996وحسب إحصاءات 

جديد من الغواصات ذات التحكم اآليل البعيد والتي ال تحتاج إىل بحـارين لقيادتهـا ويسـتعمل هـذا النـوع املتطـور مـن 

طر عىل سالمة البحارة وقد تم الغواصات للبحث يف املياه العميقة جدا للبحث عن النفط أو عندما يكون العمق مصدر خ

 .استعامل الغواص اآليل يف العثور عىل حطام السفينة املشهورة تيتانيك

 مجـدافا غاصـت يف 12 عىل يد الهولندى فون دريبل حيث صمم غواصـة صـغرية لهـا 1620أول غواصه صممت يف عام 

 . ساعة15 مرت وسارت 4.5 - 3.5نهر التاميز عىل عمق 

مرييك دافيد بوشـنيل ببناءغواصـة صـغرية مصـنوعة مـن البلـوط بيضـاوية الشـكل لهـا ذراع تقـوم  قام األ1776يف عام 

 .بتشغيل محرك لولبي وأسامها السلحفاة أستخدمت يف أثناء الحرب األهلية األمريكية

ولنـد أما الغواصة الحديثة فقد ظهرت عندما أمكن من تجهييز القوارب مبحرك كهربايئ صممه األمرييك جـون فيليـب ه

وبإضافة الجهاز الذي صممه السويدي ثورستني نوردنفلت إىل جهاز هولند وهو يعمل عىل قذف الطوربيد داخل السفينة 

 1897عـام . أصبحت الغواصة سالحا مؤثرا وقد سميت هذه الغواصة هولند وقد أنزلت يف ميناء إليزبيث بوالية نيوجرييس

ما تغوص تعمل مبحركـات كهربائيـة تغـذيها بطاريـات يف مجـاميع وقـد تـم وسارت فوق املاء بآلة تعمل بالجازولني وعند

 .استبدالها الحقا بآلة الديزل بسبب قابلية الجازولني ألشتعال

 مـرت وعرضـها 87.3خالل الحرب العاملية األوىل متكن األملان بصنع غواصات تدعى قوارب بو التي كان طول الواحد منها 

 . أمتار8

 أمتار وكان يوجد يف مقدمة الغواصة 9.8 مرتا وعرضها 120 الغواصة الفرنسية سوركوف كان طولها  تم بناء1929يف عام 

 . مم203مدفعان عيار 

وقد إخرتع األملان جهازا يعرف باسم شنوركل يسمح بإدخال الهواء إىل الغواصة أثناء وجودها تحت سطح املاء وقد أدى 

 .ذلك إىل زيادة رسعة الغواصة زيادة كبرية

 ظهـور الغواصـة نوتيلـوس وقـد بلـغ 1954ع مرور الوقت أصبحت الغواصات تعمل بالطاقة النوويـة حيـث تـم عـام م

 كانـت الغواصـة نوتيلـوس أول 1958عـام .  مـرت229.3 أمتار عرضا وتستطيع الغوص لعمق 8.6 مرت طوال و103.3حجمها 

 .شاميل غريبغواصة تصل إىل القطب الشاميل وقد تم من خاللها اكتشاف ممر بحري 
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  فكرة عمل الغواصة وتطورها

فالغواصات الحديثة تحتوى عىل حاويات يتم من . فكرة عمل الغواصات الحديثة تعتمد عىل قانون ارخميدس للطفو

  .تختلف أشكال الحاويات من غواصة ألخرى.  يف كثافة الغواصة ومن ثم التحكم يف عمقها يف املاءخاللها التحكم

  الغوص تحت املاء والصعود إىل السطح

عندما يراد انزال الغواصة تحت سطح املاء يتم فتح الصاممات العلوية والسفلية للحاوية يف الغواصة ىك يحل املاء محل 

  . جسم الغواصة لتهبط إىل عمق معني تحت سطح املاءالهواء فيزداد متوسط كثافة

أما عند رفعها إىل السطح فيتم ذلك بفتح الصاممات السفلية للغواصة وضخ هواء مضغوط من األعىل ليتم تفريغ 

  .الغواصه من املاء فيقل متوسط كثافة الجسم فرتتفع إىل السطح

عودها فيتم ذلك عن طريق الزالقات الجانبية املوجودة يف ما عند التحكم يف عمق الغواصة وانزالها إىل القاع أو ص

  .مقدمة ومؤخرة وبرج الغواصة

ًوعند التحكم يف اتجاهها ميينا أو يسارا املوجودة يف مؤخرة الغواصة من " الزعانف"فيتم ذلك عن طريق الزالقات .. ً

  .خالل التصميامت للزعانف الرأسية والجانبية املوجودة يف مؤخرة الغواصة

  لتقنيةا

  .شكل يبني توزيع الخزانات يف الغواصة

أو مبعنى آخر أنها تزن أقل من وزن املاء الذي تزيحه إذا . جميع السفن وكذلك الغواصات لها دفع مايئ أعىل من وزنها

انات وتوجد يف الغواصة خز. وليك تغطس الغواصة تحت املاء فال بد من العمل عىل زيادة وزنها. ما انغمست كلها يف املاء

  .ُميكن ملئها باملاء فتهبط أو يفرغ املاء منها بالهواء املضغوط فتصعد عىل سطح املاء

وعادة ما تستخدم الغواصة الخزانني األمامي والخلفي للغطس أو الصعود فوق سطح املاء مبلئ ذلك الخزانني باملاء أو 

وأثناء ). وصلة هوائية يف البطن ميأل باملاء ويفرغوهذا ما تفعله األسامك حيث توجد لديهم ح: ملحوظة. (ملئهام بالهواء

وهناك نوع من الغواصات تحتوي عىل تلك الخزانات موازية . انتقال الغواصة تحت املاء تكون الخزانات ممتلئة باملاء

ًلجسم الغواصة تحت الجدار الخارجي ميينا ويسارا ات أما بالنسبة إىل ضبط العمق بدقة فتستخدم لهذا الغرض خزان. ً

أو تكون خارجية ومعزولة بطول جسم الغواصة وذلك لتفادي .. وهذه توجد عادة بالقرب من مركز ثقل الغواصة.. أصغر

  .اإلنقالب

.. للغواصة املصنوعة من الحديد الصلب)  ضغط جوي40( ميجا باسكال 4ويرتاوح ضغط املاء عىل جدران الغواصة بني 

 وجدرانها مصنوعة من سبيكة من K-278 Komsomoletالروسية نوع للغواصة )  ضغط جوي100( ميجا باسكال 10و

وبينام يتغري الضغط الخارجي الواقع عىل جدران الغواصة بالصعود والنزول يف . الحديد الصلب املحتوي عىل التيتانيوم

  .يبقى ضغط الهواء داخلها ال يتغري.. املاء
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  .الغواصة األمريكية يو إس إس فريجينيا

  

  
 

 
  

-u الغواصة األملانية من النوع.. حملها األمريكان وداروا بها يف شوارع نيويورك.. جزء كبري من غواصة أملانية متحطمة

boat ذلك النوع من الغواصات تحديدا سبب ذعرا كبريا للحلفاء وبالذات األمريك ً ً ًحيث دمر لهم سفنا .. ان والربيطانينيً

حتى أن من أسباب دخول أمريكا الحرب رغم حرصها أن تبقى بعيدة عن .. عسكرية وتجارية عىل السواء.. ًكثرية جدا

وكانت محملة بالركاب املدنيني وال .. هو أن غواصة أملانية دمرت أكرب سفينة أمريكية وقتها وهي لوسيتانا.. أوروبا مشاكل

وفيام ييل هذه مجموعة مختلفة من الصور لبعض الغواصات والسفن الحربية مبا كانت تحمله من ..  لها بالحربعالقة

  .معدات بحرية كانت تستخدم يف الحربني
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  الحرب العاملية الثانية
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 واألخرى ترتنخ يف عرض البحر.. غواصتان أملانيتان إحداهام ترتطم بالشاطئ

 
 

 
 ة حربية قبل إبحارهاقائد بحري يطمنئ عىل جنوده أمام باخر

 أثناء الحرب العاملية الثانية
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 غواصة حربية
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*** 
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  دمار املدن

  
  ترى إىل أين الرحيل وسط كل هذا الدمار؟: عجوز روسية تسأل نفسها

  
  "جرادستالين" القتال يف 1942

  

  آثار غارة جوية أملانية عىل لندن
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  األملان يغزون بولندا

  
 "ناجازايك"ة عىل مدينة أم يابانية ترضع طفلها عقب الهجوم بالقنبلة الذري
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  .كنيسة كاثوليكية تقف وحدها وسط الدمار الذى لحق بحى اليهود ىف مدينة وارسو. 1947.. بولندا

  
  

 
  . انظر مالبس الجنود األملان-الحرب العاملية الثانية 
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   دك املدن بالطائرات-الحرب العاملية الثانية 
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  تدمري املدن بالقاذفات-الحرب العاملية الثانية 
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  دك املدن بالقاذفات- لحرب العاملية الثانية 

 
  . إخالء دنكرك-الحرب العاملية الثانية 

 
   اقتحام الروس لربلني-الحرب العاملية الثانية 
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  .زي الجنود أملاين وال يعقل أن يسمح بتصوير أرس مدنيني أو غري مدنيني: ً غالبا متثيل-ية الثانية الحرب العامل

 
 . تدمري املدن بالطائرات القاذفة-الحرب العاملية الثانية 

 
 . تدمري املدن-الحرب العاملية الثانية 
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نية عندما ساد الحرب العاملية الثا الخوذة املسطحة اشتهر بها الجنود الربيطانيون، الصورة غالبا تعود لبدايات هذه

 .الكياموية عىل نطاق واسع كام حصل يف الحرب العاملية األوىل الخوف من تكرار استعامل الغازات

كام حصل التطور الحقا يف  الجنود وال املدنيني الحرب العاملية األوىل مل يكن هناك رواج لألقنعة الحامية من الغازات بني يف

 .الحرب الثانية

 
   دك املدن بالطائرات-الحرب العاملية الثانية 
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  تدمري املدن بالقاذفات-رب العاملية الثانية الح

 
 . إخالء دنكرك-الحرب العاملية الثانية 

 
 . تدمري املدن بالطائرات القاذفة-الحرب العاملية الثانية 
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  حتى الكنائس ودور العبادة مل تسلم من التدمري
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 1942القتال ىف ستالينجراد

  
  

  
  .وكذلك أنفاق السكك الحديدية

***  
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تستسلم للقوات الجمهورية " فريجن دى ال كابيزا" مجموعة من األرس مجتمعة ىف كنيسة 1937الحرب األهلية األسبانية 

  . يوما من الحصار150بعد 

  ..واآلن هذه مجموعة صور لبعض املالجئ التى كان يستخدمها املدنيون أثناء غارات الحربني
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 مالجئ

  ..هذه مجموعة صور لبعض املالجئ التى كانت منترشة بكرثة يف املدن أثناء الحربني

  
  

  
  

  
  



- 496 - 

  
  

  
  . يوما من الحصار150تستسلم للقوات الجمهورية بعد " فريجن دى ال كابيزا"أرس مجتمعة ىف كنيسة 

 

  
  حتى األطفال

*** 
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  األرسى واملفقودين.. الحرب

الثانية أوزارها كانت سجالت األرسى واملفقودين من مختلف دول املواجهة تكتظ مبئات عندما وضعت الحرب العاملية 

أو عرب صفقات تبادل األرسى بني مختلف .. ًإما هاربا.. بعضهم أسعده الحظ وعاد لبالده.. األالف من أبناء تلك الشعوب

  .. أما الجانب األصعب فكان ما يطلق عليهم.. الدول

  مفقودى الحربني

  )وال قرب..  بال هويةاملوت(

ذلك اإلحساس الذى ميتزج فيه شعور الفقدان باألمل الذي يحمل تفاؤالً بعودة .. تشري إىل قلة الحيلة" مفقود"فكلمة 

  .ليتحول الحلم إىل حقيقة.. يف يوم ما.. وظهوره مرة أخرى.. الغائب

أو .. عن طريق العثور عىل جثته.. ّلبت مبوتهإىل اسم ينتظر ا" املفقود"لكن يف أزمان الحرب والديكتاتوريات يتحول 

  .وموت بال دفن.. وكأنها جنازٌة بال وداع.. حتى ما يدل عىل وفاته

ال .. ألن املفقود بال وداع.. كلام ظل بال عزاء.. ًوكلام كان حزنهم أكرث أملا.. ًبينام يواجه ذووه فراغا من الصعب احتامله

  .زيارتهال يستطيع املرء .. ال قرب.. مكان له

ًمن يفَقد ال يرتك شيئا وراءه أكرث من فراغ وأقرباء ُ ..  

ٌمل يعرف أحد .. والثانية أعدادهم تقدر باملاليني.. والقتىل املجهولني الذين راحوا ضحية الحربني األوىل.. واملفقودين

ًحيث يكفي للتدليل عىل خطورة تلك املشكلة أن بلدا واحدا مثل أملان.. مصريهم حتى اآلن خرست يف الحرب العاملية )1(ياً

  .. ماليني فقيد حسب التقارير املتاحة واملوثقة" 4.5"الثانية مبفردها فقط أكرث من 

يقف الربيطانيون دقيقة حداد يتوقف خاللها العمل يف كل مجاالت .. ويف الحادي عرش من نوفمرب من كل عام.. ًوحاليا

  ). 1918انتهت الحرب يف الساعة الحادية عرشة من ذلك العام (العظمى ًإجالال منهم وتقديرا لنهاية الحرب .. الحياة

.. ّبهذا الشكل يعرب الربيطانيون عن تقديرهم وتبجيلهم لضحايا نزاع حريب ال يعتربه أغلب الذين شاركوا فيه نزاعهم

نو مانس " فريق من كل عام يقدم العاملون يف" آرميستيك داي"ويف هذا التاريخ . برغم أنه كلفهم حياة نصف جيل

ًتقريرا عام أنجز أفراده يف ذلك .. والذي أخذ عىل عاتقه مهمة القيام بعمليات الحفريات الخاصة بالجيش الربيطاين".. الند

  . العام

يف البحث عن رفات جميع .. والذي هو خليط من خرباء عسكريني وخرباء بعلم اآلثار".. نو مانس الند"يرتكز عمل 

لكن ظلت عظامهم .. ّ يف ساحات املعارك وضحوا بحياتهم يف سبيل التاج خالل الحرب العاملية األوىلالجنود الذي سقطوا

  . مرمية ومهملة يف الخنادق

                                                 
ألف فقيد من " 800"وينتظر أن يتم خالل السنوات القليلة املقبلة اإلفصاح عن حوايل .. ًوفقا للموقع الرسمي ملفقودي الحروب األملانية  )1(

َوتطلب الحملة التى أطلق عليها مسمي حملة ب.. خالل أسامء متت إضافتها إىل قاعدة البيانات التي تحدث بشكل مستمر ِ ابحث عن "ـ ُ
ويـتم .. وميأل الحقـل مـن تـاريخ الـوالدة وتـاريخ الوفـاة واسـم املدينـة.. من ذوي املفقودين ملء استامرة البيانات بدقة"..دفن أقاربك

  ".ابحث عن دفن أقاربك"متت تسمية الحملة بـ .الطلب عند كتابة االستامرة عدم إدخال أي لقب من ألقاب النبالة للمفقود
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فريق . وال يكتفي أفراد الفريق هذا يف عملهم مبعرفة رشوط الحياة اليومية التي عاشها الجنود يف خنادق الحرب آنذاك
ُعمل عىل منح كل أولئك الجنود املجهولني الذين يعرث عىل جثثهم يف الخنادق السابقة ال: يهمه أكرث".. نو مانس الند"

  .ليك ال يطويهم النسيان.. هوية وبيوغرافيا

هام دليالن عىل االرتباط .. حامسة الفريق هذا وطريقته يف العمل عىل تثبيت تاريخ خنادق الحروب ومقابر الجنود
  . اليوم ألولئك الذين سقطوا يف تلك الحربّالعميق الذي يكنه الربيطانيون حتى

استحوذ عليهم شعور متناقض .. بأنهم كلام عرثوا عىل قرب لجندي مجهول.. وحسب ما رواه بعض العاملني يف الفريق
ًمن غري املهم إن كان الجندي تركيا أو بريطانيا.. إنه ألمر مفرح النجاح يف ذلك: فمن ناحية.. مختلط .. ًياًأملانيا أو فرنس.. ً

فقط عندها ميكنهم االتصال بعائالت .. لحظة عثورهم عليه.. ألن عملهم بالتحقق من هوية الشخص يبدأ يف تلك اللحظة
وإعالمهم بأن من املمكن إقامة مراسم دفن محرتمة لذويهم الذين كانوا حتى لحظة عثور رجال الوحدة عليهم .. الجنود

  . يهممفقودين بالنسبة إل.. والتعرف عىل هويتهم

هو دامئًا أمر مثري .. ُتركت يف قبورها سنوات طويلة مهملة.. إن العثور عىل عظام برشية.. لكن من ناحية أخرى
ًوغالبا ما يبعث عىل عدم االرتياح أيضا.. للمشاعر ومن أجل التعرف عىل هوية املفقودين يجمع أفراد الفريق كل ما .. ً

ًمرورا بكيس الخبز .. عدنية التي تحمل رقم الجندي وختم الكتيبة التي قاتل فيهامن العالمات امل.. ًكان مدفونا مع الجنود

كل هذا ميكن أن .. ومنديل البدلة العسكرية.. ِإىل خرق ودفاتر الرواتب.. وخراطيش الطلقات.. وعلب الرسدين.. الصغري
ليك يعيدوا تصنيفها .. اة هناكيساعد عامل آثار ومؤرخ عسكري عىل وضعه يف مكانه الصحيح مع بقية العظام امللق

  .ونسبتها إىل هوية معينة

ففي الحرب .. ًألن القيام بتلك املهمة ليس أمرا سهال.. ظلت نجاحات الوحدة العسكرية هذه محدودة.. حتى اآلن
: دةأصبحت القاعدة السائ.. ًوخصوصا يف خنادق الحرب التي امتدت بني بلجيكا ورشق فرنسا.. العاملية األوىل بالذات

إمنا .. مل ترسق منهم حياتهم وحسب.. الحرب الشاملة جعلت ضحاياها يتحولون إىل مجهولني.. املوت بدون وجه أو اسم
الذين مل يتبق منهم يف كل األحوال غري بقايا .. موىت الحرب هؤالء. وهي شوهتهم إىل حد عدم التعرف عليهم.. هويتهم

أما العالمات املعدنية املرقمة التي ملعت .. ُطع عظام تعلن عن وجودهمّهم يف املحصلة قطع لحم متحللة وق.. مرعبة
وهي .. فكانت متناثرة يف كل مكان.. ّراقصة عىل صدور كل واحد منهم والتي كانت بالتأكيد سهلت التعرف عىل هويتهم

  ".املفقودين: "العالمات املرمية هذه التي جعلت هؤالء يحملون لقب

    .. بنائهنمئات األمهات يبحنث عن أ

  .. مئات الزوجات يبحنث عن أزواجهن

  .يف كل املشاهد املهيضة للمشاعر تلك".. تلك هي عظام أيب"آالف األطفال اليتامى يصيحون 

ُبعضها ترك هناك مع .. عظام رميت عىل عجل يف قبور جامعية.. إىل تالل عظام مكدسة وحسب" املفقودون"يتحول 
  . سيارات الشحن التي شحنتها

  ..وقتىل بوغتوا باملوت.. ة عىل عجلقتل

يراهن كام لو .. ًكيس عظام صغريا.. النساء تلك وهن يحملن غنيمتهن" سعادة"من يرى .. ومن يرى أكوام العظام هناك
  .ًهاهن يستطعن دفنه أخريا والبكاء عليه.. ًأنهن عرثن أخريا عىل الحبيب املفقود

  ..لكن مفقودى الحربني مازالوا باملاليني

  ..لكثري من قبورهم الجامعية مل تفتح بعدوا

***  
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 ..واملدنيني خالل معارك الحربني.. وهذه مجموعة من صور األرسى

  

 
  ..جندي من الرشكة العسكرية يفتش أسري

 ..ويبدو يف الصورة خلفه طوابري أخرى من األرسى

  
  مجموعة من األرسى اليابانيني
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  إنزاله معصوب العينني من إحدى السفنأحد األرسى أثناء 

  
 ..الشائك ألحد معسكرات التجميعمجموعة من األرسى يقفون خلف السور 

  لكن ال تدل لألسف عىل هويتهم.. نالحظ أن معظمهم يرتدون مالبس موحدة الشكل

***  

 
  بعض األرسى الروس يف تانربج
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  ".موريس- روش"أرسى حرب أملانيون ىف العنرب الخاص بهم ىف معسكر 

*** 

  

  
  ًأرسى أملان يف أيدي الحلفاء تم وضعهم داخل أسوار من األسالك الشائكة متهيدا لنقلهم
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  .يوغوسالفيا.. الحرب العاملية الثانية

 .جندى من حركة املقاومة اليوغوسالفية ىف انتظار اإلعدام

  

  
  .سويرسا.. الحرب العاملية الثانية

  د مخازن اللجنة الدولية للصليب األحمرطرود اإلغاثة ىف أح إعداد

  ICRC.إلرسالها إىل أرسى الحرب " بازل"ىف مدينة 
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  جثث محتجزين فرنسيني. 1944.. فرنسا.. الحرب العاملية الثانية

 )الصليب األحمر الفرنىس". (رومان فيل"أعدمهم الجيش األملاىن ىف سجن قلعة 

 

 
  ل بأحد معسكرات النازىمعتق. أملانيا.. الحرب العاملية الثانية

  )الصليب األحمر البولندى. (ًمصعوقا عىل سور مكهرب بتيار عاىل الجهد
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  ".ناجازاىك"عقب الهجوم بالقنبلة الذرية عىل مدينة . 1945.. اليابان.. الحرب العاملية الثانية

 
  كنيسة كاثوليكية تقف وحدها وسط الدمار. 1947.. بولندا

  .مدينة وارسوالذى لحق بحى اليهود ىف 
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  الرشطة العسكرية التابعة لكوريا الجنوبية. 1950.. الحرب الكورية

 .تجرى تحقيقاتها مع أرسى من كوريا الشاملية ىف بيونج يانج

 
  ًامرأة تقرأ أول رسالة تلقتها من زوجها الذى ظل محتجزا. 1952.. اليابان

 .ةىف االتحاد السوفيتى بعد انتهاء الحرب العاملية الثاني



- 506 - 

يف آالف معسكرات السجناء   ألف جندي و ضابط ياباين محتجزين أرسى600الحرب العاملية الثانية كان هناك  نهاية

ًعرب األورال و حتى الجزء األورويب من االتحاد السوفييتي غربا و  ًعىل منطقة ممتدة من شبه جزيرة كامتشاتكا رشقا

الهزمية التي أنوي أن أحكيها  ًات الجيش الياباين و لكن أيضا وحشيةالتاريخ ال يحيك فقط انتصار. حوض ينيس شامالً

  .كذكرى ملن رافقوين يف العسكرية و مل تكتب لهم العودة إىل ديارهم لقد قررت أن أرسم هذه الرسومات. للجيل الجديد

  االعتقال معسكرات

م وحدات مقاتلة و متطوعون و النصف اآلخر  ماليني نصفه6الحرب العاملية الثانية كان مجموع الجيش الياباين  بنهاية

  .مدنيون تم تجنيدهم

مباغتا عنيفا عىل قوات كوانتون  شنت القوات السوفييتية هجوما، قبيل إعالن بوتسدام و االستسالم غري املرشوط و

 ا النكراء بحلولالصني مام أدى إىل أرس جميع القوات اليابانية بعد هزميته اليابانية املتمركزة يف منشوريا شامل رشق

من السالح إىل معسكرات االعتقال يف   ألف جندي و ضابط ياباين عزًال600بعد ذلك نقل ، 1945التاسع من أغسطس عام 

  .منشوريا و كوريا الشاملية أوالً

عتقد ليقوموا بأشغال شاقة حتى املوت و ن نقل هؤالء أرسى الحرب اليابانيون إىل املعتقالت يف االتحاد السوفييتي ثم

  .يشكلون أكرث من نصف املعتقالت السيبريية بأن أرسى الحرب اليابانيني كانوا

  .جندي جوية متقاعد، كيوتيش نوبو

*** 
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 ."إيربس"القوات األسرتالية تستعد لشن هجوم بالغازات بالقرب من مدينة . 1917.. فرنسا.. الحرب العاملية األوىل

  لندن".. إمربيال وور"متحف 

 

  
  

ولكن استولت عليها  Prinz Eitel Friedrich  بغرض التجارة اسمها1904كانت هناك سفينة أملانية تم تصنيعها سنة 

  .بتحويلها لسفينة حربية وضمتها ألسطولها البحري  وقامت1917أمريكا حينام دخلت الحرب يف 

مبعنى أنهم عاشوا طول فرتة .. لهم بالنزول  األملاين املوجود عىل السفينة تم احتجازهم يف أمريكا دون السامحالطاقم

  .ُيسمح لهم بالنزول عىل الشاطيء برشط أن يكونوا مبالبس مدنية وليست عسكرية اإلحتجاز داخل السفينة وكان

   .. وبعد فرتة تم ترحيلهم إىل جورجيا لحني انتهاء الحرب

وها هو مبالبسه املدينة إال أنه احتفظ .. هناك ويف الصورة السابقة واحد من أفراد الطاقم األملاين يلعب مع أحد املاشية

  .بالقبعة وعليها اسم سفينته

*** 
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ًألقي القبض عىل أغلبهم تقريبا ..  ألف إيطايل يف الحرب العاملية الثانية60أرس الجيش األحمر السوفيايت مبفرده أكرث من 

 .يف روسيا حيث سحق الجيش اإليطايل 1942يف ديسمرب ) أوبريايشن ليتل ساتورن(أثناء الهجوم السوفيايت الحاسم 

 .. وهنا طوابري األرسى يستعدون للدخول إىل معسكرات التجميع

 ويخفون وجوههم من كامريات التصوير

*** 

 
 "البحث عن املفقودين"خدمة . سويرسا.. الحرب العاملية األوىل

 .التابعة للوكالة الدولية ألرسى الحرب ىف جنيف

***
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  ..وهذه مجموعة من الرسومات رسمها جندي ياباين أثناء أرسه قبل انتهاء الحرب العاملية الثانية
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 أشغال شاقة
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 يةرسومات جندي ياباين أرس قبل انتهاء الحرب العاملية الثان
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  الخامتة

  .. فبعضها قام لنزاعات حدودية.. ٍأهداف الحرب تختلف من موقعة ألخرى

  ..وبعضها استعامري.. )1(وبعضها قام لنزاعات دينية

يس يسعى المتالك أسواق املوارد واملنافسة االقتصادية يف ظل نظام دويل تناف.. من أجل الرثوات.. وبعضها ثروي

  . ًهو دامئا وقود الحروب.. بشكل نسبي وليس مطلق.. حيث يعد االختالف يف الرثوات.. الطبيعية والرثوات

  ..فقط من أجل الحرب.. ًوبعضها كانت حربا

  " رصاع يف الرغبات"والبعض يصف الحرب بأنها عبارة عن 

  .. ل مختلفة من أبناء الوطن الواحدوهناك الحرب األهلية التى هي حرب بني فصائ

  ..حيث متتد سجالت الحروب عىل طول صفحات التاريخ .. ٍوميكننا القول بشكل عام أن الحرب هي ظاهرة عاملية

ًتبعا لظروفه .. إن لكل عرص نوعه الخاص من الحروب: "ويقول كارل فون كالوزفيتس املنظر التاريخى الربويس الشهري 

  " املميزةوالتحيزات.. الخاصة

ومنذ أن عرف اإلنسان شكل .. كانت الحروب يف الغالب هي عبارة عن غارات عىل نطاق صغري.. وقبل فجر الحضارة

  .. سنة بدأ النشاط العسكري يف مناطق كثرية من العامل5000الدولة منذ حوايل 

 ٪ من املجتمعات عىل األقل 90:95 وبعض املضادر التاريخية تؤكد أنه عىل امتداد التاريخ اإلنساين شارك ما يقرب من

  .وخاضت العديد منها باستمرار.. يف حروب عرضية

ً أن هناك انخفاضا كبريا يف عدد وشدة الرصاعات املسلحة منذ نهاية 2005ًومؤخرا أشار تقرير لألمن البرشي لعام  ً

ن خالل مركز التنمية الدولية وإدارة  املنشورة م2008وهو ما أكدته تقارير عام .. الحرب الباردة يف أوائل التسعينيات

  " .السالم والرصاع"النزاعات يف 

فعندما يقرر بلد .. فإن الحرب يف الغالب تؤدي إيل زيادة النشاط االقتصادي يف البالد.. وحسب بعض املعتقدات

فتفوز املصانع .. حربواملؤن الزمة للدخول يف ال.. فإن الحكومة تحتاج لتزويد جنودها مبعدات إضافية.. التحضري للحرب

وتضطر هذه الرشكات إىل استئجار عاملة إضافية من أجل تغطة الزيادة يف .. والرشكات بعقود لتوريد احتياجات الجيش

  . مام يساعد يف تخفيض معدالت البطالة.. اإلنتاج

تقرتض مبالغ كبرية من مبعنى أنه يتعني عىل الحكومات أن .. الحرب هي أيضا مربحة للغاية بالنسبة للبنوك املركزية

  .ليتم رده مع الفائدة التي تحصلها الحكومة من خالل رضيبة الدخل.. املال من املصارف املركزية

                                                 
بالنسـبة : " عشـية الحـرب الصـليبية األوىل يقـول 1095فقد كتب البابا أوربان الثـاين عـام .. ها الحروب الصليبية عىل املرشقأشهر أمثلت  )1(

لهذه األرض التي نعيش عليها اآلن واملغلقة من جميع االطراف عن طريق البحر وقمم الجبال فهـي ضـيقة جـدا بالنسـبة لهـذا العـدد 
.. ومن هنا تشـن الحـروب.. ومن هنا فالناس تقتل وتلتهم بعضها البعض.  ما توفر الغذاء الكايف للمزارعنيبل ونادرا.. الكبري من السكان

ادخلـوا إيل الطريـق .. ودعوا نزاعـاتكم تنتهـي.. اسمحوا للكراهية بالخروج من بينكم. ومن هنا ميون الكثريين منكم يف الحروب األهلية
  ".وأخضعوها ألنفسكم.. األرايض من العرق امللعونانزعوا تلك .. املؤدي اىل كنيسة القيامة
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ًوهذه هي طبيعة النفس البرشية التى متيل دوما لالستقرار والبحث عن .. ًأما إرادة الشعوب فإنها حتام تكره الحروب

  .ًيلة من الحروب نشأت بناءا عىل رغبة يف الحرب من عامة الناسويف التاريخ ال يوجد سوى نسبة ضئ..األمان

ًخاصة عندما يتوىل زمامهم قادة ذوى .. ًوانصياعا وراء رغبات حكامهم.. والقاعدة أن الناس يقبلون بالحرب عىل مضض

ىل السلطة يف أوقات فمثل هؤالء الزعامء يف معظم األحيان يأتون إ.. وستالني.. وهتلر.. مثل نابليون.. نفسية غري سوية

  .وهو الذي يقود البالد إىل الحرب بعد ذلك.. األزمات عندما يختار الشعب الزعيم الحاسم

  توابع الحروب

  اإلعاقات الجسدية

أهمها العجز والتعطيل الكيل أو الجزيئ .. ومن الطبيعي أن ينتج عن الحرب مجموعة كبرية من الكوارث اإلنسانية

فمن الستني مليون جندي أورويب الذين تم حشدهم يف .. فرد القوات العسكرية املقاتلة.. يملنفعة عضو يف جسد الجند

  54. مليون شخص الصابات خطرية15وتعرض ..  ماليني بعجز دائم7 ماليني وأصيب 8قتل .. الحرب العاملية األوىل

  

  اآلثار االقتصادية للحروب

  .لمها لضخ املزيد يف عجلة الحرب الرضوستثقل الحروب ميزانية الدول وتسخر موارد الدولة بأك

  .وتشح املوارد واملنتجات وبذلك تربز السوق السوداء التي توفر البضائع العادية بضعف أمثانها الحقيقية

   سلوك الحروب

تنطوي الحرب عىل درجة معينة من املواجهة باستخدام األسلحة وغريها من التكنولوجيا واملعدات العسكرية من قبل 

مسلحة مستخدمة تكتيكات عسكرية ومهارات تنفيذية ضمن اسرتاتيجية عسكرية واسعة تخضع لتقديم الخدمات قوات 

دراسات الحرب من قبل املنظرين العسكريني يف التاريخ العسكري  سعت إىل تحديد فلسفة .. اللوجستية العسكرية

  .وتحويلها إىل علوم عسكرية.. الحرب

رية الحديثة يف اعتبارها عوامل عدة قبل أن تسمح سياسة الدفاع الوطنى للحرب أن تأخذ العلوم العسك.. بصفة عامة

وأنواع القوات .. ووضع القوى الوطنية والتي سيبنى عىل أساسه بدء الحرب.. البيئة يف مناطق العمليات القتالية: تبدأ 

  .التي ستشارك يف الحرب

  السلوك والترصفات يف الحرب

يف بعض .. أو باعتبارها وحدات أو جيوش.. سواء عىل املستوى الفردي.. حروب اختالفا كبريايختلف سلوك الجنود يف ال

فإن ترصفات القوات .. ومع ذلك.. وعمليات االغتصاب والتطهري العرقي.. قد تشارك القوات يف اإلبادة الجامعية.. الحاالت

ًال محددة للغاية وغالبا ما تكون رمزية إىل حد مام يؤدي إىل أفع.. قد تكون محدودة عىل املواقف والهجامت الصورية

  .ًكبري بحيث تؤدي إيل تخفيض اإلصابات كثريا عن تلك التي ميكن توقعها إذا كانت ترصفات الجنود عنيفة تجاه العدو
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نريان وابل من .. عىل سبيل املثال.. حسب بعض التقارير.. حاالت تعمد األعامل العدائية وقعت يف الحرب العاملية األوىل

وذلك بعد أن صاح الجندي األملاين بتقديم اعتذار .. األسلحة جرى تبادلها بعد أن رضب مدفع هاون الخطوط الربيطانية

  .أدى ذلك بصورة فعالة إىل وقف تبادل إطالق النار العدايئ.. للقوات الربيطانية

وتشتمل .. مفصلة يف كتاب وداعا لكل هذا. .وكذلك من الحرب العاملية األوىل..  وهناك أمثلة أخرى عىل عدم االعتداء

ًجنبا إىل جنب مع مثل هذا السلوك يأيت .. عىل وقف إطالق النار العفوي إلعادة بناء الدفاعات واسرتداد الخسائر البرشية

لنار وأبرز مرات وقف إطالق ا.. سلوك رفض إطالق النار عىل العدو أثناء االغتسال واسرتداد جرحى العدو من أرض املعركة

  .العفوي يف الحرب العاملية األوىل كانت هدنة عيد امليالد

  الحرب العاملية الثانية

انتهى الكساد الكبري يف الثالثينات . واحد من األمثلة الصارخة عىل أثر الحرب عىل االقتصاد هي الحرب العاملية الثانية

 التكلفة املالية املرتتبة عىل الحرب العاملية 61. يبعندما زادت األمم إنتاجها من املواد الحربية لخدمة املجهود الحر

 مام يجعلها أكرث الحروب تكلفة يف 6263.. يف جميع أنحاء العامل.. 1944دوالر .. والتي تقدر بنحو تريليون دوالر.. الثانية

  .رأس املال فضال عن الحياة

تتألف األرضار املجتمعة .  مليار روبل679 قيمته قدرت أرضار املمتلكات يف االتحاد السوفيايت من جراء غزو املحور مبا

 من 31،850و..  الكنائس2،508النجوع واملباين  / 70،000 املدن والبلدات والقرى 1،710من التدمري الكامل أو الجزيئ لل

 من 40،000..  من محطات السكك الحديدية4100و ..  كيلومرتا من السكك الحديدية40،000.. املنشآت الصناعية

  64. من املكتبات العامة43،000و ..  من املدارس84،000و.. ستشفياتامل

  أخالقيات الحرب

عىل الرغم من أن العديد من الدول القدمية وبعض . كانت الحرب طوال التاريخ مصدرا لألسئلة األخالقية الخطرية

 فقد زادت املخاوف بشأن اخالقيات مع ذلك.. عىل امتداد التاريخ.. الحديثة منها قد نظروا للحرب باعتبارها عمل نبيل

يف الوقت نفسه فإن . ينظر البعض للحرب باعتبارها غري مرغوب فيها وباعتبارها مشكلة أخالقية.. اليوم. الحرب تدريجيا

بعض وجهات النظر عن الحرب ترى أن عىل األقل التحضري واالستعداد والرغبة يف الدخول يف الحرب رضوري للدفاع عن 

وأنه ال ينبغي أبدا الدخول يف .. نعتقد دعاة السالم أن الحرب بطبيعتها غري أخالقية. لتايل فهي حربا عادلةوبا.. بلدهم

  .الحرب

ينظر هايرنيش فون ترايتشكه للحرب عىل أنها . مل تكن وجهة النظر السلبية للحرب أبدا عىل نطاق واسع كام هي اليوم

وينظر أيضا فريدريش نيتشه . والقدرة مطلوبة أكرث من أي مسعى غريهاالنشاط اإلنساين األعىل حيث الشجاعة والرشف 

  . للحرب عىل أنها فرصة لإلنسان األعىل لعرض البطولة والرشف والفضائل األخرى

يحبذ الحرب كجزء من العملية الالزمة لكشف التاريخ .. ومؤيد آخر للحرب هو جورج فيلهلم فريدريش هيجل

أليس السالم عنرصا من عنارص .. "كتب الكاتب توماس مان.. ند اندالع الحرب العاملية األوىلع. والسامح للمجتمع بالتقدم

تبنت املجتمعات هذا املوقف من اسربطة وروما يف العامل القديم " الفساد والحرب هي التطهري والتحرير واألمل الكبري؟

  .وحتى الدول الفاشية يف الثالثينات

***  
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  الفهرس

  5............................................ .................................................................................................................. .....املقدمة
  7............................................................................................ ..................................... ......................................متهيد

ويعرتف ... أثر الحرب عىل االقتصاد ... عىل املدنيني ... بيئة الحروب ... أنواع الحروب ... الحرب يف التاريخ اإلنساين 
  عوامل إنهاء الحرب. ..القانون الدويل يف حالتني فقط بالحرب املرشوعة 

  11........................................................ ..............................................!!  مقدمات الحرب العاملية األوىل: الفصل األول
فس االستعامري ــــ اإلمرباطورية ِاألسباب املبارشة ــــ منوالروح القومية ــــ الوجه اآلخر للنزعات العرقية ــــ التنا

الربيطانية ــــ تكنولوجيا الدمار ــــ التحالفات املدمرة ــــ التحالف الثاليث ــــ األباطرة الثالثة ــــ الجذور 
الدبلوماسية الندالع الحرب ــــ فرنسا والغليان الشعبي ــــ أسباب غري مبارشة ــــ شخصيات تاريخية مهدت لقيام 

حلم نابليون الذى مل يتحقق ــــ بني .. والجميع من وراءه ــــ إمرباطور أوروبا.. لعاملية األوىل ــــ نابليونالحرب ا
التهور والنجاح ــــ توزانات مؤقتة ــــ من هو بسامرك؟ ــــ حياته السياسية ــــ خصومه السياسيني ــــ تأسيس 

و أزمة املؤسسني ــــ .. ملانيا ــــ الحرب الثقافية ــــ الكساد الطويلًاإلمرباطورية األملانية ــــ بسامرك مستشارا أل
  .أملنة األقليات ــــ حارب عدوك بسالحه ــــ السياسة الخارجية ــــ نهاية حقبة بسامرك

  29............................. ..........................................................الدول األوروبية قبل الحرب العاملية األوىل : الفصل الثاين
ورجل العامل املريض ــــ أملانيا بعد بسامرك ــــ الوفاق الثاليث ــــ أزمات ما قبل اندالع الحرب ــــ .. أملانيا ــــ أملانيا

  . ــــ توقيع معاهدة لندنمؤمتر الجزيرة الخرضاء ــــ أزمة البلقان األوىل ــــ أزمة أغادير ــــ أزمة البلقان الثانية

  35............................................... ..............................................................................!! اندالع الحرب : الفصل الثالث
ًودمر أيضا .. ما قتل..  أوروبا ــــ ومن الحباالنفجار ــــ سباق التسلح ــــ املد اإلرهايب أحد نتائج سباق التسلح يف

.. وترد بإعالن الحرب ــــ بداية الهجوم ــــ أملانيا ضد روسيا.. ــــ رصبيا ترفض مطالب النمسا ــــ والنمسا ترفض
رب ــــ بدأت عجلة الحرب يف الدوران ــــ الح" حياد مؤقت"وفرنسا ــــ وبريطانيا ضد أملانيا ــــ باقي األطراف 

واملدفع الرشاش ــــ الرادار ــــ الدبابة ــــ استخدام األسلحة الكيميائية ألول مرة ــــ معارك .. الجوية ــــ الطائرة
الحرب العاملية األوىل ــــ الحرب عىل الجبهة الغربية ــــ معركة املارن األوىل ــــ الحرب يف الجبهة الرشقية ــــ 

حرب عىل الدولة العثامنية ــــ فيلق يهودي داخل صفوف الجيش الربيطاين ــــ جمود معركة تاننربج ــــ إعالن ال
يف الجبهة الغربية ــــ حرب الخنادق ــــ معركة فردان ــــ االنقضاض ــــ معركة السوم ــــ القتال يف الجبهات 

لرشقية ــــ الجبهة الرشقية للحرب ــــ والحرب ــــ معاهدة رسية ــــ الدردنيل ــــ أوروبا ا.. األخرى ــــ إيطاليا
رومانيا ــــ الحرب يف البحر ــــ الغواصة ــــ معركة جتالند ــــ املرحلة األخرية ــــ هزائم الحلفاء ــــ .. بلغاريا

د ــــ ِهجوم نيفيل ــــ معركة باشندال ــــ الثورة الروسية ــــ رشوط الصلح ـــ الحرب سجال ــــ وقائع اليوم األسو
وكيف دخلت الحرب ــــ استدراج أمريكا لدخول الحرب ــــ أهم األسباب ــــ إعالن .. الواليات املتحدة األمريكية

  .الحرب ــــ نهاية القتال

  59........................... ........................................................................!! تنهي الحرب .. معاهدات السالم: الفصل الرابع
معاهدة تريانون ــــ معاهدة نويي ــــ معاهدة سيفر ــــ مرشوع ويلسون للسالم ــــ إرهاصات بداية النهاية ــــ 
إرهاصات السالم ــــ هروب قيرص أملانيا ــــ مؤمتر باريس للسالم ــــ نصوص املعاهدات التي أنهت الحرب ــــ 

 .ــــ التسوية السلمية ــــ النقاط األربعة عرش ــــ عامل ما بعد الحرب) عصبة األممو.. مؤمتر فرساي(



- 522 - 

  

  69........................................................................................ .......................!! توابع الحرب األوىل : الفصل الخامس
 النتائج االقتصادية ــــ النتائج السياسية ــــ تغريات جذرية ــــ النتائج االجتامعية ــــ تفاقمأصعب النتائج ــــ 

املمر البولندي ــــ  ــــ مشكلة ــــ مشكلة الحدود مشكلة النزعة القومية ــــ تشيكوسلوفاكيا ــــ قيام دولة بولندا
مرييك ــــ املستحيل هو إرضاء كل األطراف ــــ املشكلة أوروبا والرشق األوسط بعد الحرب ــــ ظهور املارد األ

والحرب العاملية األوىل ــــ املوقف العرىب يف .. االقتصادية ــــ خمسة سنوات قبل األزمة الكربى ــــ العامل العريب
ن العريب ــــ الحرب ــــ املرشق العريب ــــ يف املغرب العريب ــــ تقسيم الوط بداية الحرب ــــ دور العرب يف

  .معاهدة سايكس بيكو ــــ رسوخ اإلمرباطورية الربيطانية

  79.......................................................................................... !! األثر الفكري للحرب العاملية األوىل: الفصل السادس
عىل مرسح األحداث ــــ وصول " موسوليني"ىل ــــ بداية ظهور نتائج أيدلوجية ترتبت عىل الحرب العاملية األو

الفاشية ــــ نشأة الفاشية ــــ ) املبادئ واالفكار(موسوليني إىل الحكم ــــ أعامل موسوليني ــــ األيديولجية 
ارتبطت بالحرب وتغريات جذرية .. خصائص الفاشية ــــ سقوط الفاشية ــــ عالمات الدكتاتورية الفاشية ــــ أملانيا

فريدريش ايربت وسياسة املمكن ــــ فن املمكن ــــ رضورة وجود حزب يعمل للعامل داخل أملانيا ــــ .. األوىل
الصارمة ــــ الخداع " روتشيلد"األيدلوجيا ــــ توحش اليهود من أهم نتائج الحرب العاملية األوىل ــــ قواعد عائلة 

وطن اليهود .. كلها مكاسب ــــ عائلة روتشيلد وأكذوبة أرض املعاد.. الهدم والبناءــــ "!! الكرمية"طريق العائلة 
  .ــــ للسياسة حاييم وللتمويل روتشيلد ــــ روتشيلد الفرنيس يساعد كذلك

  93................................................... ................................................................................................................خامتة 

  93............................... ....................................................................!! وأحداث الحرب العاملية األوىل.. ملخص معارك
 العام الثالث ــــ العام الرابع ــــ نهاية الحرب ــــ النتائج السياسية ــــ مؤمتر العام األول ــــ العام الثاين ــــ

 .باريس للسالم

  102......................................... ....................................................................) وتواريخ .. أرقام( الحرب العاملية األوىل 
  .مجموعة الحلفاء ــــ دول الوسط ــــ التواريخ الهامة أثناء الحرب العاملية األوىل

World war II 1939 – 1945.................................................................................. ........................................105 
ية الثانية ــــ ملخص الحرب ــــ املرسح األورويب ــــ أحداث أدت إىل قيام الحرب ــــ املحور ــــ الحرب العامل

أملانيا ضد أوروبا ــــ معركة األطلنطي ــــ الحرب يف البحر املتوسط والرشق األوسط وشامل أفريقيا ــــ تحرير 
فيتية ــــ عملية بارباروسا ومعركة موسكو غرب أوروبا ــــ املقاومة الفرنسية يف باريس ــــ الحرب األملانية السو

 ــــ غزو أملانيا ــــ Bagrationــــ الهجوم األملاين الثاين ــــ الهجوم األملاين الثالث ــــ الهجوم السوفيتي ــــ عملية 
الهادئ ــــ ــــ أحداث أدت إىل الحرب يف املحيط ) الباسفيك(نهاية الحرب يف أوروبا ــــ الحرب يف املحيط الهادئ 

وحرب املحيط الهادي ــــ الحلفاء يقومون بإعادة تنظيم أنفسهم للهجوم املضاد .. الهجوم الياباين ــــ اليابانيون
 ــــ العودة إىل الفلبني ــــ غزو الجزر اليابانية ــــ Island Hopeــــ غينيا الجديدة وجزر سلمون ــــ حملة 

يف أسيا ــــ بعد الحرب ــــ أهم املعارك بالصور ــــ معارك الحرب الثانية ــــ جنوب رشق أسيا ــــ نهاية الحرب 
ــــ » دمياس«ــــ االستيالء عىل العاصمة ــــ الشتاء القايس ــــ املصيدة املتجمدة ــــ معركة » موسكو«معركة 
 1942 يناير عام 24ــــ» البحريةبلكبابان « ــــ معركة 1944ــــ عملية إنزال نورماندي عام » نورماندي«معركة 

) ياماموتو(ــــ هجوم " بحر املرجان البحرية"ــــ معركة ) باتان(ــــ معركة معركة » بحر جاوا البحرية«ــــ معركة 
م ــــ ملاذا ميداوى؟ ــــ معركة ميداوي البحرية ــــ معركة خط الغزالة ــــ مفتاح دفاعات خط الغزالة 1942عام 

محاكامت نورنربج ــــ كيف تأسست املحكمة ــــ الحق طربق ــــ اإلنزال يف جزيرة جواد القنال ــــ ــــ حصار 
  .األحكام ــــ مفارقات من الحرب العاملية الثانيةاملنقوص ــــ املتهمون ــــ االتهامات واألحكام ــــ االتهامات ــــ 



- 523 - 

 Berliner Mauer  ..........................................................................................................................196: ور برلنيس
 . انهياره ــــ يوم هدم السور

 212........... ............................................................................................................................محارق الهولوكوست 
البداية واليهود ــــ تحت البرش ــــ هولوكوست ــــ ..  ــــ إيخمن..) أو الحل األخري..  الحل النهايئ..  الهولوكوست(

 .ْالقامئون بعمليات الهولوكوست ــــ كُتب تنكر الهولوكوستــــ املعتقالت الجامعية ــــ املحرقة ــــ 

 225.... .......................................................................................................................................أبرز قادة الحربني 

 225..... ........................................................................................................................قادة الحرب العاملية األوىل 
 .ــــ جامل السفاح" ند اللمبيإدمو"الجرنال ألفريد فون شليفني ــــ بول فون هيندنربج ــــ الجرنال 

 230 .....................................................................................................................................الحرب العاملية الثانية 
ديا؟ ــــ متقلب املزاج ــــ صاحب كاريزما خاصة ًهتلر أشهر قادة الحرب الثانية ــــ ليس أملانيا ــــ هل كان يهو

ًجدا ــــ رحلته نحو قيادة بالده ــــ هتلر والحضارة األملانية ــــ مصمم سيارات ــــ هتلر الحامل ــــ هتلر 
النهاية ــــ واإلسالم ــــ أملانيا أوالً ــــ .. والتحديث الثورى ــــ هتلر وأسربطة ــــ معتقدات هتلر الدينية ــــ هتلر

 .ًومجموعة صور خاصة جدا ــــ والنهاية املأسوية.. هتلر حارق اليهود ــــ كان يعلم ــــ هتلر

 263..... .................................................................................................................................................موسوليني 
.. ومناظر دينى ــــ البد من طرده ــــ انتهازى ــــ داعر.. إرهاصات ديكتاتور ــــ مشاغب منذ طفولته ــــ ملحد

بائع الضمري ــــ تأثره .. ومرتيش ــــ موسولينى يدشنت مرشوعه الفاشيي ــــ الخائن األجري.. ومغتصب ــــ متناقض
وذو كربياء شديد ــــ طاغية ال ينىس .. ودون جوان.. نتى ــــ الحازم ــــ الحامل ــــ قوىبامليكافيللية ــــ صحيفة أفا

ًثأره ــــ ناقم عىل حياته ــــ لذا كان إنسانا معذبا ــــ املتنبئ ــــ املغرور ــــ الشذوذ ال يعنى التميز ــــ شبق  ً
موسولينى ــــ = ــــ بطل من ورق ــــ كل ما سبق ديكتاتورى مستبد ــــ قائد ذيك ــــ آراؤه يف أدوات حكمه 

الحرب عار ــــ معركة الرشف األخرية ــــ امللك يطلب من موسولينى االستقالة ــــ رواية أخرى ــــ مشاهد 
 .اإلعدام

 279..... ...........................................................................................................................................الثعلب روميل 
وهتلر ــــ ترقية روميل .. ــــ إحباط مبكر ــــ روميل!! ذكاؤه العسكري املبكر ــــ روميل يف الحرب العاملية األوىل

وهتلر ــــ روميل .. ــ بني روميلالرئييس ــــ اللواء روميل ــ» هتلر«ًــــ وتوالت الرتقيات ــــ روميل قائدا ملقر 
يرفض ــــ يوم اإلنزال الشهري ــــ بداية النهاية لهتلر ــــ محاولة فاشلة الغتيال هتلر ــــ هتلر يأمر بتصفية روميل 

 .ــــ الوداع

 Winston ........................................................................... .............................................285 "وينستون ترششل"

 Franklin D Roosevelt ............................................................... ........................285" فرانكلني ديالنو روزفلت"

 JosephStalin................................................................................................................. 286 " جوزيف ستالني"
 Benito Mussolini ............................................................................. .................................287بنيتو موسوليني 

 Hidiki Tojo ........................................................................................................................ ..287هيدييك طوجو 

 288..... ............................................................................................................................................أرشيبالد ويفل 

 289....... .......................................................................................................................القائد األملاين ألربت كسلرنغ 
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  290....................................................... ..................................................................................................ألفرد يودل 

  291.................................................... ...................................................................................................إرفني روميل 

  Erich von Manstein ............................................................................ .........................294: ريش فون مانشتاين

  295..................................... ......................................................................................................................يتالو بالبو 

  299....................................... ..........................................................................................................برنارد مونتجمري 

  300........................................... ........................................................................................................دوايت أيزنهاور 

  301...................................... ........................................................................................................رودولفو جراتسياين 

  304............................................... ...................................................................................................ريتشارد أوكونور 

  Charles de Gaulle ................................................................................................. ....................305شارل ديجول 

  Georg Stumme  .........................................................................................................................306جورج شتومه 

  Karl Rudolf Gerd von ............................................................................... ..................307ريد فون رونتشتيت ج

  Georgy Zhukov .................................................................................................... ..............308جيورجي جوكوف 

 Fedor von Bock .................................................................................................... ...............309فيدور فون بوك  

 Wilhelm Josef Ritter von Thoma .................................................................... ........310فيلهلم ريرت فون توما 

  Karl Dönitz  .............................................................................................................................311كارل دونيتس 

 Claude Auchinleck ......................................................................................................... .........311كلود أوكنلك 

  Kurt Student ........................................................................................................ ..............312: كورت شتودنت 

 Mihail Lasc•r ".......................................................................................... ..........313بالرومانية "ميخائيل السكار 

 313................ .................................................................................................................................مارك وين كالرك 

  Neil Ritchie .......................................................................................................... ........................314نيل ريتيش 

  Harold Alexander .............................................................................................. ................315هارولد ألكسندر 

  Hans-Jürgen von Arnim ......................................................................... ..............316هانس يورجن فون أرنيم 

  Heinz Guderian ................................................................................................ ...................317هاينز جوديريان 

  318............................ ......................................................................................................................هريمان جورينج 

  319.............................. .........................................................................................................................ولهلم كايتل 

  William Slim .......................................................................................... .....................................320وليم سليم 

 Wilhelm Ritter von Leeb ............................................................... ...........................321ويلهلم ريرت فون ليب 

  322......................................... .............................................................................................الدكتور جوزيف جوبلز 
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  323..................................... ...............................................................................................................وقادة آخرون 
ــــ لويس مونت باتن ــــ هيرنك هملر ــــ ويلهلم موهنك ــــ هيلموث وييدلنج ــــ أوطو جونش » وولرت مودل«

ــــ روبريت ريتري فون جرييم ــــ ألربت سبري ــــ نيكيتا سريجيفيش كريشوف ــــ جورجي زوكوف ــــ فياتشسالف 
ــــ هريوهيتو ــــ فوميامرو كونويي ــــ شونروكو هاتا ــــ هيديكو طوجو ــــ يوشيجريو اوزيرو ــــ مولوتوف 

سوميو طويودا ــــ فيليب بيتان ــــ دوجالس ماكارثور ــــ عمر براديل ــــ جورج باتون ــــ كريتون ابرامز ــــ 
 بيتان ــــ جونرت برين ــــ فيتكن كويزلنك ــــ إيريك ــــ هيرني" تشيسرت نيمتس"إشوييش ناكومو ــــ األمريال 

ريدر ــــ بورترم رامزي ــــ وورتر فون رايخناو ــــ واكني فوند روبن تروب ــــ قسطنطني روكسوفسيك ــــ الطيار 
  .مانفريد فون ريتشهوفن

 333.................................................................. ..........................................................صور خاصة للجنود يف الحربني 

  337................................................................. ...............................................................................استعراض القوات 

  342.............................................................. ....................................................................................خطوط االتصال 

  345................................................................. ............................................................................................الخنادق 

  348.............................................................. ..................................................و مع الحيوانات الـلـهو.. الجنود والصيد

  356............................................................... ..........................................................................ورش العمل يف الجبهة 

  365............................................................... .............................................................................. وتدريب معسكرات

  373................................................................. .................................................................ملمرضات يف الجبهة املرأة وا

  377.................................................................. ............................................................................الجنود مع عوائلهم 

  381.................................................................... ..............................................................................والحرب .. الخيل

  386..................................................................... ....................................................ات اسرتخاء خاصة ولحظ.. الجنود

  395......................................................... ..............................................................................................قبور الحربني 

  397.............................................................. ....................................................................................................الربيد 

  399......................................................... ....................................................................................................ملصقات 

  411..................................................... .................................................................................. وذخرية الحربني أسلحة

  421................................................. ..............................................................................................................م األلغا
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الكيميائية ــــ األلغام النووية ــــ األلغام البحرية ــــ أجهزة كسح األلغام ــــ األلغام والحرب العاملية ــــ مشكلة 
  .ما بعد الحروب ــــ أطرف وأحدث وسائل نزع األلغام ــــ الفرئان تنزع األلغام يف موزمبيق

  433.............................................. ..................................................................ة للحربني واملعدات العسكري.. األسلحة
  .مناذج لبعض األسلحة ــــ مدمرات الدبابات ــــ مجموعة صور مختلفة لبعض الدبابات يف ساحات معارك الحربني

  460.................................... .......................................................................................................................الطائرات 
  .مجموعة صور مختلفة لطائرات الحرب الثانية أثناء تحليقها فوق سامء الجبهات

  475.............................................................................................................. ...............................................املناطيد 
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  483....................................................................... ...................................................................................دمار املدن 

  495................................................................... .............................................................................................مالجئ 

  497................................................................. ................................................................األرسى واملفقودين .. ربالح

  ).وال قرب.. املوت بال هوية... (مفقودى الحربني

  506................................................................ .............................................................................االعتقال  معسكرات

  .مجموعة من الرسومات رسمها جندي ياباين أثناء أرسه قبل انتهاء الحرب العاملية الثانية

  517........................................................ ........................................................................................................الخامتة 

توابع الحروب ــــ اإلعاقات الجسدية ــــ اآلثار االقتصادية للحروب ــــ سلوك الحروب ــــ السلوك والترصفات يف 

  .لثانية ــــ أخالقيات الحربالحرب ــــ الحرب العاملية ا
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